


1املقدمة

�أَْقَر�أُ َو�أََتَعلَُّم
ل من مرحلة التَّعليم الأ�سا�سي ف الأوَّ لل�سَّ

ل اجلزء الأوَّ

دليل املعلم لكتاب:

نهج القراءة املبكرة

فريق التطوير
اأ.د. حممد حامت املخاليف - رئي�ساً

نائباً  - احل���اوري  ع��ب��داهلل  حممد  اأ.د. 
اأ. حممد عبدالرحمن الكمايل - ع�سواً
اأ. وفاء حممد ال�سغري نا�سر - ع�سواً
من�سقاً  - ال�سغري  اأحمد  علي  قا�سم  اأ. 
د. حممد اأحمد ح�سني الدقري - ع�سواً
د. ح��م��ود ي��ح��ي��ى احل��ب��ي�����س��ي - ع�����س��واً
ع�����س��واً  - ال���ط���ي���ب  ج���اب���ر  حم���م���د  اأ. 
ع�������س���واً  - خ����اق����و  ح�������س���ني  د. حم���م���د 

اأ. عبداخلالق �سيف غالب -  رئي�س التحرير
د. جنالء يحيى �سالح ذيبان - ع�سواً
ال�����س��ن��ي��ن��ي - ع�����س��واً ���س��ع��ي��د  اأ. ح�����س��ن 
اأ. ع��ب��داهلل ن��ا���س��ر ���س��ل��ي��م��ان - ع�����س��واً
ال�����س��م��ريي - ع�����س��واً اأ. حم��م��د ف��ائ��د 
ع�������س���واً  - ����س���ال���ح  ق���ا����س���م  ع�������ارف  اأ. 
اأ. علي حممد �سعيد ال�سائغ - ع�سواً
اأحمد هادي جمال الدين  - ع�سواً اأ. 

د. عبداهلل �سلطان ال�سالحي - مي�سراً

فريق الت�أليف
رئي�ساً  - غ���الب   �سيف  ع��ب��داخل��ال��ق  اأ. 
ع�������س���واً  - ذي����ب����ان  ي���ح���ي���ى  د. جن�����الء 
ال�����س��م��ريي - ع�����س��واً ف��ائ��د  اأ. حم��م��د 
���س��ل��ي��م��ان - ع�����س��واً ن��ا���س��ر  اأ. ع���ب���داهلل 
ع�������س���واً  - ����س���ال���ح  ق���ا����س���م  ع�������ارف  اأ. 

اأ. حممد عبدالرحمن الكمايل - ع�سواً
ع�������س���واً  - ن���ا����س���ر  حم���م���د  وف��������اء  اأ. 
ال�����س��ن��ي��ن��ي - ع�����س��واً ���س��ع��ي��د  اأ. ح�����س��ن 
- ع�سواً ال�سغري  اأحمد  علي  قا�سم  اأ. 
د. ���س��وق��ي ع��ب��ده احل��ك��ي��م��ي - ع�����س��واً

اال�شت�ش�ريون
د. ف��ت��ح��ي ال��ع�����س��ري - خ��ب��ري خ��ارج��يد. ����س���ن���دراء ه��ول��ن��ز - خ��ب��ري خ��ارج��ي

د. حممد حامت املخاليف - خبري حملي

ال�شف الطب�عي
عبداهلل عبا�س جحاف

عبدالرحمن عبداهلل الأغرب

التَّ�شميم واالإخراج
ب�سام اأحمد حممد العامر

االإ�شراف الفني
 حامد عبدالعامل ال�سيباين
مروان حممد علي احلرازي
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اللجنة العلي� للمن�هج

قررت اللجنة العليا للمناهج اعتماد طباعة الدليل )ن�سخة جتريبية(.

د. ع��ب��داهلل ع��ب��������ده احل��ام��������������دي.

د. ���س��ال�����������ح ن��ا���س�����������ر ال�����س��������������ويف.

ال�س�����ويف. عب��داهلل  حمم��د  اأ.د. 

اأ. عبدالكرمي حممد اجلنداري.

اأب������و ح���وري���ة. د. ع����ب����داهلل ع���ل���ي 

مل�����������ل�����������������������������س. ع�����������ب�����������داهلل  د. 

م��ق��ب�����������ل. ع��ل�����������ي  م��ن�����س�����������ور  اأ. 

اأح�����م�����د. ع������ب������داهلل  اأح������م������د  اأ. 

امل��خ��اليف. ���س��رح��ان  حم��م��د  اأ.د. 

امل����خ����اليف. ح������امت  حم���م���د  اأ.د. 

احل����ي����م����ي. ح���������س����ني  ع�����ل�����ي  اأ. 
امل�����ع�����م�����ري ع�����ل�����ي  اأح��������م��������د  د. 
ع�������رم. ع������و�������س  ������س�����ال�����ح  اأ.د. 
اإب����راه����ي����م حم���م���د احل���وث���ي. د. 
ب����اج����ر�����س. حم����م����د  ����س���ك���ي���ب  د. 
احل��داب��ي. ع��ب��دامل��ل��ك  داوود  اأ.د. 
ط����������واف. ه������������ادي  حم�����م�����د  اأ. 
طائع. عبداهلل  اأحمد  اأني�س  اأ.د. 
زب����������ارة. ع������ب������داهلل  حم����م����د  اأ. 
ا����س���م���اع���ي���ل. ع���ل���ي  ع�����ب�����داهلل  اأ. 

اأ.د. عبدالرزاق يحيى الأ�سول.

د. عبداهلل �سلطان ال�سالحي.
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�سورة العلق )5-1(.



املقدمة 4

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.. وبعد،،،  
فاإن القراءة هي اأول فري�سة حث عليها الإ�سالم يف اأول كلمة وحي نزلت على ر�سولنا حممد �سلى اهلل عليه واآله    
ِذي َخلََق}، وهي اإىل جانب ذلك متثل الأداة الأهم يف عمليتي التعليم والتعلم فهي املدخل  َك الَّ و�سلم {اْقَراأْ ِبا�ْسِم رَبِّ
اأن هناك �سعفاً  التعليمي يظهر  الواقع  اأن  واكت�ساب مهارات احلياة، غري  الذات  الأخرى وتنمية  املواد  تعليم  اإىل 
قرائياً وكتابياً كبرياً مثَّل اأبرز ال�سعوبات والتحديات التي تعاين منها العملية الرتبوية والتعليمية، ومن هنا جاء 

اهتمام وزارة الرتبية والتعليم مع �سركائها ب�سرورة و�سع املعاجلات لتجاوز ذلك الواقع.
وناأمل اأن يكون برنامج نهج القراءة املبكرة - الذي ل يزال يف مرحلة التجريب - هو الإنطالقة ال�سحيحة لتجاوز    

تلك التحديات؛ حيث مت ت�سميمه وبناءه بهوية مينية م�ستفيدة من التجارب واخلربات العربية والعاملية.
املعلمات واملعلمون، اأولياء اأمور التالميذ / علينا اأن ن�ستفيد من الربنامج مبا يوؤدي اإىل رفع م�ستويات التالميذ    
القرائية والكتابية، ول يفوتني اأن اأهيب بجميع العاملني يف امليدان الرتبوي ول �سيما املعلمني واملعلمات واأدعوهم 
اإىل التعاطي الفاعل واجلاد مع هذا الربنامج ون�ساطاته مب�سوؤولية، ويف اإطار اجلودة والتطوير التي تتبناها الوزارة 
مت و�سع اآلية مو�سوعية ومنهجية تربوية حمكمة للمتابعة والتقومي والتح�سني لتحديد جوانب القوة لالإفادة 
اأجل  من  والربامج  والأدلة  والكتب  املناهج  تطوير  على  ي�ساعد  مبا  ملعاجلتها  ال�سعف  ومواطن  وتعميمها  منها 

حتقيق الأهداف واملعايري بكفاءة وجودة عالية.
وال�سكر والتقدير للعاملني واملخت�سني والفنيني واإدارة املناهج وفريق نهج القراءة املبكرة واخلرباء الذين ق�سوا    
املبكرة  القراءة  نهج  برنامج  التي تخدم  الأخرى  والأدلة  التلميذ  وكتاب  الدليل  اأوقاتهم وجهدهم لإخراج هذا  جل 
اأ�سكر  كما  والتطوير،  والتحكيم  والإثراء  والتنفيذ  والتخطيط  الإعداد  جوانب  يف  اأ�سهم  من  وكل  واأتعلم(،  )اأقراأ 
واملوؤ�س�سة   )USAID( الدولية للتنمية  الأمريكية  والوكالة   )WB( الدويل البنك  املانحني موؤ�س�سة  ال�سركاء 
الأملانية للتعاون الدويل )GIZ( لدعهم برنامج نهج القراءة املبكرة )اأقراأ واأتعلم( وم�ساركتهم بدعم تطبيق هذا 

الربنامج وجتريبه وتعميمه على مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اجلمهوري.

واهلّل املوّفق،،،      

   ت�شدير

اأ.د. عبدالرزاق يحيى االأ�شول
وزير الرتبية والتعليم 

رئي�س اللجنة العلي� للمن�هج
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الُم على اأ�سرِف الأنبياِء واملر�سلنَي، وبعد: الُة وال�سَّ احلمُد هلل ربِّ العاملنَي، وال�سَّ
على الرغم من  اأنَّ القراءَة تقُع يف قلِب كّل عربّي وم�سلم؛ لرتباطها بنزول الوحي، ومع اأنَّ بداية القراءة اأ�سا�س املعرفة، 
باأزمِة قراءٍة، ومظاهر هذه الأزمة وا�سحة للعيان ول  رُّ  مَتُ َة القراءِة  اأمَّ املا�سي واحلا�سر، فاإنَّ  م ب�سريٍّ يف  وطريق كلِّ تقدُّ
تخفى على ُكلِّ ذي ب�سٍر وب�سريٍة، وتّت�سح اآثارها جلّيًة  على اأبنائنا وبناتنا الّتالميذ والّتلميذات يف املرحلة الأ�سا�سّية على 
رِة بخطواته ومهاراته لي�ساعد املعّلمني/ات  وجه اخل�سو�س، ويف املراحل الّدرا�سّية الّتالية لها؛ ولهذا جاء نهُج القراءِة املبكِّ
على  الوقاية من هذه امل�سكلة ومواجهتها بكلِّ اقتداٍر وجناعٍة، ولكن تعليم الأطفال كيف يقروؤون لي�س وحده هو الغاية، 
عوة اإليها، ويف تنمية امليول والجتاهات نحوها،  بية على القراءة، ويف الدَّ بل اإنَّ م�سكلَة القراءة يف التَّعليم العام هي يف الرتَّ
ون القراءة، ويدركون اأهميتها وفائدتها،  ويف تخريج اأطفال ل يعرفون كيف يقروؤون فقط، بل ي�ستوعبون ما يقروؤون، وُيحبُّ
ومظاهر الإمتاع فيها، وهذا لن يتاأتَّى لأطفالنا اإلَّ مبعّلٍم/معّلمٍة نذرا اأنف�سهما لهذا اجليل ولهذه الأّمة من خالل الوفاء 

للُّغِة العربّيِة التي ارت�ساها اهللَّ لغًة للقراآِن الكرمي، وللّتوا�سل بني اأفراد الأّمة، وللّتوا�سل بني الأجيال عرب الع�سور. 
باأّنكما   اأيديكم دليل املعّلم لنهج القراءة املبّكرة )اأقراأ واأتعلم(، ونحن على ثقٍة  اإّننا ن�سع بني  فيا عزيزي املعّلم/املعّلمة 
ئي�سة لكلِّ  الرَّ البوابة  القراءة، فهي  اأهميًَّة من  اأكرَث  املدر�سة  ُهَناَك مهارٌة يتعلَّمها الأطفاُل يف  اأنه لي�ست  تتفقان معنا على 
عوبات عند تعلُّم  العلوم واملعارف، واإذا مل يتعّلم الأطفال القراءة تعلًُّما جيًِّدا، فاإنَّ طريقهم �سيكون م�سدوًدا وحمفوًفا بال�سّ
،واإدارة  ومدّربني  وموّجهني،  معّلمني،  و  يَن،  معدِّ من  جميًعا  ُجُهوُدَنا  تت�سافر  اأن  يقت�سي  وهذا  الأخرى،  را�سية  الدِّ املواد 

رِة )اأقراأ واأتعلم(. مدر�سّية ،واآباء واأولياء اأمور لتحقيق الأهداف التي جاء لأجلها نهُج القراءِة املبّكِّ
ولقد حر�سنا اأن ن�ستوعَب مالحظات الإخوة الّزمالء التي نتجت عن تطبيق نهج القراءة املبكرة يف العام ال�سابق، واأن 
وتي ومتييز الأ�سوات ،وعملنا على تطوير الق�س�س ال�ستماعّية لتكون مده�سًة ومثريًة، واأكرَث  ننّوع يف اأ�ساليب الوعي ال�سّ
ترابًطا ومتا�سكاً، واأح�سَن بناًء، واأمتَع م�سموًنا، كما حر�سنا كّل احلر�س اأن تاأتي الق�س�س امل�ستقلة اأعمَق م�سموًنا، واأدقَّ بناًء 
وت�سويًقا، واأجزَل ن�سيًجا وبناًء، واأكرَث اإثارًة ،واأقرَب اإىل الواقع ،واأقدَر على خماطبة القيم وتنميتها باأ�ساليب تربوّيٍة فنِّيٍة 

غرِي مبا�سرة وبعيدٍة عن اخلطابة.
ن:  يت�سمَّ الذي  ال�ّسامل  الكتابة مبفهومها  فاإّننا قد عاجلنا  والقراءة  ث،  والّتحدُّ ال�ستماع،  كّنا قد عاجلنا مهارات  واإذا 
الّر�سم الإمالئي ، وجودة الكتابة، والّتعبري من خالل اأن�سطٍة �سهلٍة وممتعٍة وم�سّوقة مُيار�ُسَها الّتالميذ يف املدر�سة واملنزل. 

مهارات  لبناء  واملكملة  الإثرائية  التعلمية  التعليمية  الن�ساطات  من  عدًدا  بت�سمينه  واأتعلم(   اأقراأ  )برنامج  متيز  وقد 
التلميذ القرائية والكتابية الأولية منها :

اإ�سافة ن�ساط الكتابة الإمالئية اإىل خطوة الكتابة، ثم التدرج يف تقدمي خطوة الكتابة من كتابة احلرف فالكلمة   -1
فاجلملة ثم الإمالء.

تزويد الربنامج بتدريبات اإثرائية ملراجعة الأ�سوات، وكلمات املزج، والكلمات ال�سائعة بالإ�سافة اإىل الأنا�سيد وتركيب   -2
لميذ اأكرث اإجادًة وممار�سًة ملا اكت�سبه من مهارات. الكلمات واجلمل؛ وذلك جلعل التِّ

  تــمـهـيـد :
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وملّا كان برنامج نهج القراءة )اأقراأ واأتعلم( يعتمد الّتقومي امل�ستمر لت�سحيح امل�سارات وتقدمي الّتغذية الّراجعة، فقد   -3
قبليًّا  اختباًرا  اأعددنا  كما  �سهٍر،  كّل  ُذ مرحليًّا يف  ُتنفَّ �ساملٍة  وكتابيَّة  قرائيٍَّة  واختبارات  يومية  باأن�سطة  ذلك  دعمنا 
ا ي�سّخ�س به املعّلم امل�ستوى القرائّي والكتابي عند تالميذه قبل الّتدري�س وبعده؛ فيتمّكن من خالله معرفة  وبعديًّ
ٍن فيعّززه لديهم ويعّزز اأ�ساليبه وعالقاته بهم، وي�سّوب ما يلحظ من تراجٍع  ما يطراأ على تالميذه من تغريُّ وحت�سُّ
�سنا  كما خ�سّ وو�سائله وعالقاته،  اأ�ساليبه  يف  الّنظر  ويعيد  لديهم  وت�سحيحها  ت�سويبها  على  فيعمل  اإخفاقاٍت،  اأو 
املهارات  لّتقومي  خمتلفة  باأ�ساليب  املعّلم/ة  زّودنا  قد  نكون  وبهذا  ف�سٍل،  كّل  نهاية  يف  اخلتامي  للّتقومي  اختباراٍت 
القرائّية والكتابّية، منها: املالحظة، والأ�سئلة، واملناق�سات، والواجبات واملهام ،والختبارات، لكّننا مل نرد من ذلك 
ن املعّلم  تكري�س مفهوم المتحانات يف الأذهان، بل اأردنا اأن تكوَن الّتّدريباُت والختباراُت و�سائَل لتعميِق امتالِك ومتّكُّ
حيَح  ه الّتوجيَه ال�سّ والّتلميذ -على حٍد �سواء- من ممار�سة املهارات القرائّية والكتابّية بجودٍة عاليٍة، فناأمُل اأْن توجَّ
نحَو الّتَّعليِم والّتدريِب، بعيًدا عن اجلري وراَء العالمِة وتخويف الّتالميذ بها على ح�ساِب امتالكهم  وممار�ساتهم 

مهارات القراءة والكتابة.  
اإك�سابها لالأطفال مت تزويد  اإدراك املهارات القرائّية والكتابّية املطلوب  ومن اأجل متكني اأولياء اأمور التَّالميذ من   -4
لأبنائهم  امل�ساعدة  تقدمي  كيفية  اإىل  خاللها  من  نوجههم  التالميذ  اأمور  لأولياء  تعليمات  بقائمة  التلميذ  كتاب 

راكة املجتمعّية. حتقيًقا للّتَّكامل املن�سود بني املدر�سة واملجتمع يف اإطاٍر من ال�سَّ
ويف الأخري ل نن�سى اأن نذّكر زمالءنا املعّلمني/ات باأّن اأيَّ نهٍج اأو طريقٍة اأو ا�سرتاتيجّيٍة ل ُيكتُب لها الّنجاُح ما مل    

تتكاتْف اجلهوُد، وي�سوُد الّتعاونُّ بني املعنينَي من معّلمني، وموّجهني ، واإدارة مدر�سّية ،واأولياء اأموٍر.
ال�ستعداد  وامتالكه  ُيدّر�س،  ملا  وفهمه  يعمل،   مبا  واإميانه  وتفانيه  املعّلم  اإخال�س  بقدر  باأّنه  اليقني  علم  ونعلم    
والّثقة بالّنّجاح، وحّبه ملهنته ولتالميذه يكون جناحه وحتقيقه الأهداف املن�سودة ،و يف الوقِت نف�ِسِه نحن على ثقٍة 
عور الوطني الذي يدفعهم اإىل بذل املزيد من اجلهود ،والّتفاين يف العمل  باأنَّ زمالَءنا املعّلمني واملعّلمات ميتلكون ال�سُّ
عف القرائي والكتابي التي غدت ظاهرًة توؤّرق كّل �سمرٍي  لوقايِة اأبنائنا وبناتنا الّتالميذ والّتلميذات من م�سكلة ال�سّ
اإىل غٍد  امل�ستقبل، ويتطّلعون  ي�ست�سرفون  واملعّلمات  املعّلمني   ِباأَّن زمالَءَنا  اأّن ثقتنا كبريٌة  ،كما  الوطن  حيٍّ يف هذا 
اأف�سل لوطنهم واأبنائهم؛ ولهذا �سي�ساعفون جهودهم من اأجِل غٍد م�سرٍق لوطننا اليمنّي، فلهم مّنا جزيل الّتقدير 
والّثناء، راجني األَّ يبخلوا مبالحظاتهم واآرائهم التي نت�سّرف اأن ن�ستقبلها ،ون�ستفيَد منها يف تطوير برنامج "اأقراأ 

واأتعلم" يف مرحلة تعميم الّنهج.
واأخرياً نعدكم - اإن �ساء اهلل - اأننا �سنعيد تطوير الربنامج ون�ستوعب كل مالحظاتكم التي ت�سل اإلينا.   

قنا ملا فيه خري اأبنائنا وبناتنا واهلّل ن�ساأُل اأْن يوفِّ

الم عليكم ورحمة اهللَّ وبركاته. وال�سَّ

ون  دُّ ـ ِع ـ ُم ـ                                                                                     ال
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حيثما ترد الأ�سكال وامل�سطلحات التالية فاإنها تعني امل�سطلح اأو ال�سكل اأو الكلمة املقابلة لها:

�شرحه وبي�ن معن�هامل�شطلح اأوال�شكل املوجود يف دليل املعلم

املَعلِّم /�ةم
التالميذت

املَعّلم/�مة والتالميذم ت
امل�ستهدف  احلرف  كان  حالة  يف  اأعلى   اإىل  �سارة  لالإ  ال�سبابة  اإ�سبع  ا�ستخدام 

مفتوحا.
اإىل الأمام مع تدويرها  يف حالة كان احلرف  ال�سبابة لالإ �سارة  اإ�سبع  ا�ستخدام 

امل�ستهدف م�سموما

ا�ستخدام اإ�سبع ال�سبابة لالإ �سارة اإىل اأ�سفل يف حالة كان احلرف امل�ستهدف مك�سورا

ا�ستخدام قب�سة اليد لالإ �سارة يف حالة كان احلرف امل�ستهدف �ساكنا

مّد اإ�سبعي ال�سبابة اإىل اأعلى  يف حالة كان احلرف امل�ستهدف ممدوًدا بالألف
امل�ستهدف  احلرف  كان  حالة  يف  تدويرهما   مع  الأمام  اإىل  ال�سبابة  اإ�سبعي  مّد 

ممدوًدا بالواو
مّد اإ�سبعي ال�سبابة اإىل اأ�سفل  يف حالة كان احلرف امل�ستهدف ممدوًدا بالياء.

الإ�سارة بالإبهام اإىل اأعلى عندما حتتوي الكلمة على احلرف امل�ستهدف.

الإ�سارة بالإبهام اإىل اأ�سفل عندما لحتتوي الكلمة على احلرف امل�ستهدف.

ويكون �سكل الفم عند نطق  احلرف املفتوح هكذا :فتح الفم عند نطق احلرف املفتوح.

�سم ال�سفتني عند نطق احلرف 
امل�سموم

ويكون �سكل الفم عند نطق  احلرف امل�سموم هكذا :

خف�س الفك ال�سفلي عند نطق 
احلرف املك�سور

ويكون �سكل الفم عند نطق  احلرف املك�سور هكذا :

م����ّد ال�����س��وت مب���ق���دار ح��رك��ت��ني )ومي���د 
مبقدار حركتني اإحداهما حركة احلرف 
من فتحة اأو ك�سرة اأو �سمة والثانية هي 

مقدار حرف املد من األف اأو واو اأو ياء(

تقدر  احلركة مبقدار قب�س الأ�سبع اأو ب�سطها بحال الإ�سراع؛ بحيث ل يتجاوز 
ربع اأو ثلث الثانية الواحدة على مقيا�س الوقت.

�صرح الأ�صكال التو�صيحية وبع�س امل�صطلحات
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اأهداف الوحدة: 
ُيتوقع من �لّتلميذ يف نهاية �لوحدة �أن يكون قادًر� على �أن:

1- ي�صف ما يالحظه و�صًفا �صحيًحا.
2- مييِّز �لأ�صو�ت �مل�صموعة متييًز� دقيًقا.

3- يربط بني �أ�صياء معرو�صة بعالقات منا�صبة.
4- ي�صدر �أحكاًما �صحيحة على �صلوكات  تعبِّ عن مو�قف مالحظة /م�صموعة

5- ي�صتمع جيد� لالأنا�صيد �مل�صموعة و�لق�ص�ص �ل�صتماعية.
6- يقر�أ ��صمه ب�صورة �صحيحة.

7- ير�صم خطوطا و�أ�صكال ر�صًما �صحيًحا ومبفرده.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب �لتلميذدليل �ملعلم

��صم �لق�صة �مل�صتقلة�حلرفرقم �لق�صة�ملو�صوعات�لدرو�ص
ــــــــــــ�حليو�نات و�لطيور + �لكتابة1 ـ 1
ــــــــــــ�لأ�صياء و�جلماد�ت + �لكتابة1ـ 2

ــــــــــــحالت �لإن�صان + �لكتابة1 ـ 3

ــــــــــــ�لأ�صرة + �لكتابة1 ـ 4

كتابيــــــــلعبة �لإ�صار�ت1 ـ 5
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ُيور ، ومتييزها:  الزمن)15(دقيقة ف على احليوانات والطُّ �َشاط )1( الّتعرُّ النَّ

ُيور �شماًعا         الزمن)20(دقيقة �َشاط )2(: متييز اأ�شوات احليوانات والطُّ النَّ

ُيـور ر�س )1(: احليـوانـات والطُّ الدَّ

�َشاط: تقدمي النَّ
�أو طيور  �أ�صماء حيو�نات  �لتَّالِميذ عن  �أن ي�صاأل  م: ميكن للمعّلم 

�صاهدوها عند جميئهم �إىل �ملدر�صة، �أو يف �أماكن �ُصْكَناُهم.
منوذج: )دوري(

و�أ�ِصْيُ  ، دجاجة(  ، عجل  ، ع�صفور  لـ)معزة  �أقوم بعر�ص �صور  م: 
ورة  �إىل كلِّ �صورة على حدة ، ثّم �أنطق ��صمها ، قائاًل : ��صم �ل�صُّ

)معزة ، ع�صفور ،عجل، دجاجة(
ممار�شة موّجهة ( :دورنا(

ورة ،و�صننطق ��صمها مًعا.  م: �أقول للّتالميذ :�لآن �صاأ�صي �إىل �ل�صُّ
ورة )معزة(، )ع�صفور(، )عجل( ، )دجاجة( .. م، ت: ��صم �ل�صُّ

ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(
ورًة ف�صورًة،.  م: �أ�ِصْيُ �إىل كلِّ �صورة، و�أوّجه �لتَّالِميذ �إىل ت�صميتها �صُ

ور )عجل(، )معزة( ،) ع�صفور( ، )دجاجة(. ت: ي�صّمون �ل�صُّ
تطبيق: 

ور �لو�ردة يف كتبهم وت�صميتها ، وهي: )كلب(،)قطة (، )غر�ب (،)ديك( م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ مالحظة �ل�صُّ
م: )�ألحظ �إجابات �لتَّالِميذ، ثّم �أقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ ، قائال : دوري دوركم فرديًّا وجماعيًّا.

�َشاط:  تقدمي النَّ
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء حيو�نات وطيور �صمعو� �أ�صو�تها وهم �آتون من منازلهم.

منوذج: )دوري(
ُيور. م: �أريد منكم �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�ت �حليو�نات و�لطُّ

�صوت  �أ�صمعهم  ثم  �صورته،   و�أعر�ص  )ع�صفور(،  �صوت  هذ�  و�أقول:  لة،  م�صجَّ �أو  مبا�صرة  لأ�صو�ت  منوذًجا  �أعر�ص  م: 
)�لكلب ( و�أقول: هذ� �صوت )كلب(، و�أعر�ص �صورته.  �أكرر ذلك مع �صوت )�لغر�ب (، و�صوت )�لقطة(.

ممار�شة موّجهة: ) دورنا(
وت  مًعا. اِبَقة   �صوتا �صوتا ،و�صنحّدد �صاحب �ل�صَّ م: �صاأمّثل �لأ�صو�ت �ل�صَّ

وت  �لّثالث هو �صوت )غر�ب( وت  �لّثاين هو�صوت )كلب( و�ل�صَّ وت  �لأّول هو : �صوت )ع�صفور( و�ل�صَّ م،ت: �ل�صَّ
وت  �لر�بع : �صوت )قطة( . �ل�صَّ

ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(
وت  وقولو� ��صمه، ثم �أبد�أ بتقليد �لأ�صو�ت �أو بعر�صها  وت ، ثم �أ�صيو� �إىل �صورة �صاحب �ل�صَّ م: �لآن ��صتمعو� �إىل �ل�صَّ

من �مل�صجل �صوتا �صوتا.
وت  ويقولون ��صمه: )ع�صفور(، )كلب (، )غر�ب( ، )قطة(. ت : ي�صيون �إىل �صاحب �ل�صَّ

تطبيق:
اِبَقة ، فاأنطق �أ�صو�ًتا حليو�نات �أخرى، و�أطلب �إليهم ذكر �أ�صماء �أ�صحابها)عجل(،)معزة( )دجاجة (،)ديك( . م: �أكرر �للُّعبَة �ل�صَّ
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�َشاط )  3 (: الّتمييز الب�شري، واإدراك العالقات. بني احليوان و�شغارها.           الزمن: )20( دقيقة النَّ

�َشاط )4  ( مالحظة �شلوكات  التعامل مع احليوانات والّتعبري عن املوقف منها     الزمن )20( دقيقة النَّ

�َشاط: تقدمي النَّ
�صاهدوها عند  �أو طيور  �لتَّالِميذ عن حيو�نات  ي�صاأل  �أن  للمعّلم  م: ميكن 

جميئهم �إىل �ملدر�صة ، �أو يف �أماكن �ُصْكَناُهم.
منوذج: ) دوري( 

ورة ، ثّم �أنطق ��صمها،  م:  �أقوم بعر�ص �صور لـ) �لدجاجة (، و�أ�ِصْيُ �إىل �ل�صُّ
ورة )دجاجة(، ثّم �أ�صي �إىل �صورة )�صغي �لدجاجة  قائاًل : ��صم �ل�صُّ
و�أقوم   ) »�لَفّروخ«  �لدجاجة  و�أقول :هذه �صورة )�صغي   ،)  » �لَفّروخ   «

ورتني. بر�صم خٍط ي�صل بني �ل�صُّ

ممار�شة موّجهة:) درونا(
ْفَحة �ملطلوبة، ثّم �أمرُّ بني �لتَّالِميذ للّتاأّكد من و�صولهم �إليها.  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �ل�صّ

ورة  ورة يف �لعمود )�أ(، و�صننطق ��صمها مًعا، و�صنقوم بر�صم خٍط ي�صل بني �ل�صُّ م: �أقول للّتالميذ :�لآن �صاأ�صي �إىل �ل�صُّ
يف �لعمود)�أ( و�صغيها يف �لعمود)ب(.

ورة يف �لعمود)�أ( و�صغيها يف �لعمود)ب(. ورة يف �لعمود )�أ() قطة( ونقوم بر�صم خٍط ي�صل بني �ل�صُّ م،ت: ��صم �ل�صُّ
ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(

ورة   ورة )�لبقرة(  يف �لعمود )�أ(، و�أوّجه �لتَّالِميذ �إىل ت�صميتها و�أطلب �إليهم ر�صم خط ي�صل بني  �ل�صُّ م: �أ�ِصْيُ �إىل �صّ
و�صغيها يف �لعمود )ب( .

ورة  و�صغيها يف �لعمود )ب( ور يف �لعمود )�أ() �لبقرة(، وير�صمون خًطا ي�صل بني �ل�صُّ ت: ي�صّمون �ل�صُّ
تطبيق: 

ورة �لو�ردة يف كتبهم يف �لعمود )�أ( وت�صميتها وهي: )�أ�صد( و�أطلب �إليهم ر�صم خط  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ مالحظة �ل�صُّ
ورة  و�صغيها يف �لعمود )ب( . ي�صل بني  �ل�صُّ

م: �ألحظ �إجابات �لتَّالِميذ، ثّم �أقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ ، قائال : دوري دوركم فرديًّا وجماعيًّا

�َشاط: تقدمي النَّ
ُيور. م: �أ�صاأل �لتَّالِميذ عن �صلوكات  �أعجبتهم يف  �لتعامل مع �حليو�نات و�لطُّ

 منوذج ) دوري(
م �لع�صب للخروف ( وهو: �صلوك  ورة �لأوىل، و�أقول: هذه �صورة )ولٌد يقدِّ م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم مل�صاهدة �ل�صُّ

)( صحيح ، لذلك �صاأ�صع �إ�صارة�
)( وهو : �صلوك  خطاأ لذلك �صاأ�صع �إ�صارة) ورة �لّثانية، و�أقول: هذه �صورة )ولد ي�صد �ملعزة بق�صوة م:�أ�صي �إىل �ل�صُّ

ممار�شة موّجهة )دورنا(
ورتني، و�صنقول مًعا: ملن كّل �صورة؟ ور�أينا فيها. م: �لآن �صاأ�صي �إىل �ل�صُّ

)( وهو : �صلوك �صحيح. لذلك �صن�صع �إ�صارة ) م �لع�صب للخروف ورة �لأوىل �صورة )ولٌد يقدِّ م،ت: �ل�صُّ
)( وهو: �صلوك خطاأ، لذلك �صن�صع �إ�صارة )ورة �لّثانية �صورة )ولد ي�صد �ملعزة بق�صوة م،ت: �ل�صُّ
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ممار�شة م�شتقّلة: ) دوركم(
ورة �لأوىل؟  ورة �لأوىل ،و�أ�صاأل �لتَّالِميذ: ماذ� ت�صاهدون يف �ل�صُّ م :�أ�صي �إىل �ل�صُّ

ت: ولد يقدم �لع�صب للخروف.
ما ر�أيكم يف �صلوك �صاحبه؟

ت: هذ� �صلوك �صحيح.                 
ورة �لّثانية(.  م: )يكّرر �ملعّلم �لإجر�ء�ت نف�صها مع �ل�صُّ

الّتطبيق:
�إ�صارة  �لتَّالِميذ و�صع  �إىل  ور �لأخرى �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ، و�أطلب  اِبَقة، م�صتعيًنا بال�صُّ �ل�صَّ �أكّرر �لإجر�ء�ت  م: 

ُلوك �خلطاأ      ُلوك �ل�صحيح، و�إ�صارة )( �أمام �ل�صُّ )( �أمام �ل�صُّ
م: �أتابع �لتَّالِميذ ، و�أقّدم �لّتغذية �لّر�جعة باأ�صلوب )دوري، دوركم(.

�ِشيد  اال�شتماعي :                           الزمن )5( دقائق ن�شاط )ترفيهي ( النَّ

ِحيَحة وم�شك القلم وتتبع النقاط لر�شم خطوط ع�شوائية(           الزمن )20( دقيقة ن�شاط)5( الّتهيئة للكتابة )اجلل�شة ال�شَّ
�َشاط: نقدمي النَّ

ِحيَحة لتاأدية هذه �حلركات، ونقوم  م: �جللو�ص و�لكتابة حركات يومية نقوم بها يف حياتنا ولكن ل نعلم �لأو�صاع �ل�صَّ
ِحيَحة على �لكر�صي وم�صك  باأد�ئها ب�صكل خطاأ متاما مما قد ي�صر بج�صدنا، و�ليوم �صنتدّرب على كيفية �جلل�صة �ل�صَّ

ِحيَحة ور�صم �خلط �مل�صتقيم . �لقلم بالطريقة �ل�صَّ
ِحيَحة(  منوذج ) دوري( ) اجلل�شة ال�شَّ

 م: �أقوم بعر�ص �صور للجل�صة �خلطاأ ، و�أقول هذه �جلل�صة خطاأ ول يجب �أن نقوم مبثلها ؛ لأنها ت�صر ب�صحتنا وبج�صدنا.
ِحيَحة و �لآن �نظرو� �إىل هذ�  �أثناء �لكتابة ، و�أقول : هذه هي �جلل�صة �ل�صَّ ِحيَحة  �أقوم بعر�ص �صورة للجل�صة �ل�صَّ م: 

يعتمد تدري�ص �لأنا�صيد يف �ل�صف �لأول على �ل�صماع و�ملحاكاة دون كتابة �لن�ص، وي�صي �ملعلم وفق �خلطو�ت �لآتية:
1- �قر�أ ن�صيد )لغتي �لعربية( قر�ءة �صعرية معبة بحيث تر�عي �أثناء  �لقر�ءة ح�صن �لأد�ء و�لتعبي بالنب�ت �ل�صوتية �ملمثلة للمعنى.

  -  ن�صيد ) لغتي �لعربية(.
لغتي لغتي ما �أجملها!
لغتي لغتي ما �أ�صهلها!

لغتي �لف�صحى ما �أحالها!
لغتي �لف�صحى �أنا �أهو�ها

                                                   

2- و�صح  �ملعنى �لإجمايل لن�صيد) لغتي �لعربية(:
يتحدث �لن�صيد عن جمال �للغة و�صهولتها وحالوتها عند من يتحدث بها، فهي خمتلفة عن جميع �للغات وت�صتحق   

من �جلميع حبها و�لتحدث بها.
م �لن�صيد بطريقة �لتقطيع �ل�صوتي بو��صطة �لفم ، و�فعل ذلك عدة مر�ت.  3- نغِّ

4- غنِّ �لن�صيد مرة �أو �أكرث ملحنا كي ي�صمعه �لتالميذ ويحاكوك.
ف �إىل جمموعات، وقم بغناء  �لن�صيد و�طلب �إىل �ملجموعات ترديد �لن�صيد من بعدك جمموعة فاأخرى. م �ل�صَّ 5- نظِّ

�أن  تعني  ورة  �ل�صُّ هذه  �أن  و�أخبهم  �ل�صتماعيَّة  �لأن�صودة  عن  �ملعبة  ورة  �ل�صُّ على  كتبهم  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  وجه   -6
ورة، وناق�ص حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لتغني  ة و�إمنا ن�صيد  و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ �ملو�صوع هنا لي�ص ق�صِّ

بالنَّ�صيد مع زمالئهم و�أ�صرهم يف �ملنزل.

)�إبر�هيم �أبو عبادة(
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مل�صند �لكر�صي ول يكون مقو�صا  �لكر�صي �صاأجل�ص عليه وظهري يف حالة �لت�صاق قائم ، حيث يكون ظهري مو�زياً 
لالأمام �أو لأحد �جلانبني �أو للخلف .

ِحيَحة( ممار�شة موّجهة : )دورنا( )اجلل�شة ال�شَّ
ْفَحة �ملطلوبة ،ثّم �أمرُّ بني �لتَّالِميذ للّتاأّكد ذلك. م:�أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �ل�صّ

ِحيَحة �أثناء �لكتابة.   م: �أقول للّتالميذ : �لآن �صنقوم بتطبيق �جلل�صة �ل�صَّ
ِحيَحة مع بع�ص يف �آن و�حد: م ت:نقوم بتطبيق جميع �خلطو�ت  للجل�صة �ل�صَّ

     جنل�ص و�أظهرنا يف حالة �لت�صاق قائم؛ بحيث تكون مو�زيًة مل�صند �لكر�صي ول تكون �أظهرنا مقو�صًة لالأمام  �أو لأحد 
�جلانبني �أو للخلف.

ِحيَحة( : ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم( ) اجلل�شة ال�شَّ
م:�لآن �صتقومون بتطبيق خطو�ت �جلل�صة �ل�ّصليمة مبفردكم.

ت: يقومون بتطبيق �جلل�صة �ل�صليمة ويقولون: جنل�ص وظهرنا يف حالة �لت�صاق قائم ، حيث تكون ظهورنا مو�زية مل�صند
          �لكر�صي ول تكون مقو�صة �إىل �لأمام �أو �إىل �أحد �جلانبني �أو �إىل �خللف.

ِحيَحة( منوذج ) دوري( )م�شك القلم بالطريقة ال�شَّ
م: �أقوم بعر�ص �صورة مل�صكة �لقلم بطريقة خاطئة،  و�أقول هذه �مل�صكة خطاأ ؛ لأنها ت�صبب  �آلًما لأ�صابع �ليد وت�صّر  بها .
ِحيَحة و�أقول هذه م�صكة �صحيحة، ثم �أم�صك �لقلم و�أقول لهم:  �صاأطبِّق  م: و�أقوم بعر�ص �صورة مل�صكة �لقلم بطريقة �صَّ

ِحيَحة، و �أ�صع  قلمي  يف يدي ثم �أ�صغط بالأ�صابع على �لقلم هكذ�:   �أحّرك قلمي و�أبد�أ  �لآن �مل�صكة �ل�صَّ

�لكتابة من �ليمني �إىل �لي�صار هكذ�
ُبورة من �ليمني �إىل �لي�صار يف خطوط ع�صو�ئية  م: �أدير ظهري للّتالميذ يف �أثناء تقدمي �ملثال(. �أَُحّرك قلمي على �ل�صَّ

ُح من �أين �أبد�أ ، و�أين �أنتهي   . هكذ�  ويف كّل َمّرٍة �أو�صِّ

ِحيَحة( ممار�شة موّجهة : )دورنا( )م�شك القلم بالطريقة ال�شَّ
ْفَحة �ملطلوبة ،ثّم �أمرُّ بني �لتَّالِميذ للّتاأّكد ذلك. م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �ل�صّ

ِحيَحة و�صنطّبق جميع �خلطو�ت يف م�صكة �لقلم كما  م: �أقول للّتالميذ : �لآن �صنقوم بتطبيق م�صكة �لقلم بالّطريقة �ل�صَّ
ور �ملوجودة يف �لكتاب . وردت يف �ل�صُّ

م ت: نقوم بتطبيق جميع �خلطو�ت  مل�صكة � لقلم مًعا.
م ت: و�لآن �َصُتْكِمُلوَن معي ر�صم �خلطوط من �ليمني �إىل �لي�صار هكذ�..

ِحيَحة( ممار�شة م�شتقّلة: ) دوركم( )م�شك القلم بالطريقة ال�شَّ
م: �لآن �صتقومون بتطبيق م�صكة �لقلم  مبفردكم وب�صورة �صحيحة،  و�صتكملون �خلطوط مبفردكم  مع مر�عاة �جلل�صة 

ِحيَحة �أثناء �لكتابة. �ل�صَّ
ِحيَحة وم�صكة �لقلم ب�صورة �صحيحة وتنفيذ �لنَّ�َصاط  و�لبدء بالّر�صم. ت: يبد�أ �لتَّالِميذ  بتطبيق �جلل�صة �ل�صَّ

م: �أُمر للمتابعة، وتقدمي �لّدعم.
 تطبيق:

وًر� لدى تلميٍذ عند �ملتابعة و�لّت�صويب �أوّظف  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ ممار�صة م�صكة �لقلم و�لّر�صم، فاإذ� لحظُت ُق�صُ
�أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.
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الزمن: )15( دقيقة الّن�شاط )1( تعرف االأ�شياء ومتييزها:           

الّن�شاط )2(: متييز اأ�شوات االأ�شياء �شماًعا.         الزمن)20 ( دقيقة

ر�س )2(: االأ�شياء الدَّ

�َشاط: تقدمي النَّ
م: ميكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لتَّالِميذ عن  �أ�صياء �صاهدوها عند 

جميئهم �إىل �ملدر�صة، �أو  يف �أماكن �ُصْكَناُهم.
منوذج:)دوري(

م: �أقوم بعر�ص �صور لــ)َعلَِم �ليمن ، �صعار �جلمهورية �ليمنيَّة، 
��صمها،  �أنطق  ،ثِم  �صورة  كّل  �إىل  و�أ�ِصْيُ  �صيارة(  طائرة، 
�جلمهورية  �صعار   ، �ليمن  )َعلَم  ورة:  �ل�صُّ ��صم  قائاًل: 

�ليمنية ، طائرة، �صيارة(.

ممار�شة موّجهة :)دورنا(
ورة ،و�صننطق  ��صمها مًعا ..  م: �أقول للّتالميذ :�لآن �صاأ�صي �إىل  �ل�صُّ

ورة :) َعلَم �ليمن ، �صعار �جلمهورية �ليمنّية ، طائرة، �صيارة( م،ت:  ��صم �ل�صُّ
ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(

ورًة �صورًة .  م: �أ�ِصْيُ �إىل كلِّ �صورٍة ، و�أوّجه �لتَّالِميذ �إىل ت�صميتها �صُ
ور :) َعلَم �ليمن ، �صعار �جلمهورية �ليمنّية ، طائرة، �صيارة(. ت: ي�صمون �ل�صُّ

تطبيق: 
 ، نارية  ،در�جة  �إ�صعاف  )�صيارة   : ،وهي  وت�صميتها  كتبهم  �لو�ردة يف  �لأخرى  ور   �ل�صُّ �لتَّالِميذ مالحظة  �إىل  �أطلب  م: 

�صفارة، طبلة (
م: �ألحظ �إجابات �لتَّالِميذ ، ثّم �أقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ ، قائال : دوري دوركم فرديًّا وجماعيًّا.

�َشاط:  تقدمي النَّ
م: )من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل  �لتَّالِميذ عن �أ�صماء �أ�صياء �صمعو� �أ�صو�تها وهم �آتون من منازلهم(. 

منوذج: )دوري(
لة، و�أقول: هذ� �صوت:  �أو م�صجَّ �أريد منكم �أن ت�صتمعو� معي �إىل  هذه �لأ�صو�ت ، �أعر�ص منوذًجا لأ�صو�ت مبا�صرة  م: 
)طائرة(، و�أعر�ص �صورتها،  ثم �أ�صمعهم �صوت )�ل�صيارة( و�أقول : هذه �صيارة ، و�أعر�ص �صورتها ،  �أكرر ذلك مع 

�صوت )�صيارة �لإ�صعاف( و �صوت )�لّدر�جة �لّنارية(.
ممار�شة موّجهة: )دورنا(

وت  مًعا. اِبَقة �صوتا �صوتا ، و�صنحّدُد �صاحب �ل�صَّ م: �لآن �صاأمّثل �لأ�صو�ت �ل�صَّ
وت  �لّثالث هو �صوت :)�صيارة  وت  �لّثاين هو�صوت : )�صيارة(، و�ل�صَّ وت  �لأّول هو : �صوت )طائرة( ، و�ل�صَّ م،ت: �ل�صَّ

وت  �لر�بع : �صوت )در�جة نارية( .  �إ�صعاف( ، �ل�صَّ
ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم( 

وت  وقولو� ��صمها، ثم �أبد�أ بعر�ص �لأ�صو�ت �صوتا �صوتا. ورة �لتي متثل �ل�صَّ وت ، ثم �أ�صيو� �إىل �ل�صُّ م:�لآن ��صتمعو��إىل �ل�صَّ
�لّثاين  وت   و�ل�صَّ : �صوت )طائرة(  �لأّول هو  وت   ��صمها:�ل�صَّ وت  ويقولون  �ل�صَّ �لتي متثل  ورة  �ل�صُّ �إىل  ي�صيون   : ت 

وت  �لر�بع : �صوت )در�جة نارية(.  وت  �لّثالث هو �صوت :)�صيارة �إ�صعاف( ، �ل�صَّ هو�صوت : )�صيارة( و�ل�صَّ
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�َشاط )4( مالحظة �شلوكات والّتعبري عن املوقف منها :         الزمن: )20 ( دقيقة النَّ

الن�شاط )3(: الّتمييز الب�شري، واإدراك العالقات بني االأ�شياء واملختلف منها.  الزمن: )20( دقيقة

�َشاط: تقدمي النَّ
م: �أ�صاأل �لتَّالِميذ عن �صلوكات لحظوها و�أعجبتهم.

 منوذج )دوري(
ورة �لأوىل، و�أقول: هذه �صورة لولد يطرق �لباب وي�صتاأذن للدخول، وهو:  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم مل�صاهدة �ل�صُّ

.)( صلوك �صحيح، لذلك �صاأ�صع �إ�صارة�
.)( ورة �لّثانية، و�أقول: هذه �صورة  ولد يركل �لباب برجله  وهو �صلوك  خطاأ، لذلك �صاأ�صع �إ�صارة م: �أ�صي �إىل �ل�صُّ

ممار�شة موّجهة: )دورنا(
ورتني، و�صنقول مًعا: ملن كّل �صورة؟ ور�أينا فيها. م : �لآن �صاأ�صي �إىل �ل�صُّ

.)( م،ت: هذه �صورة لولد يطرق �لباب وي�صتاأذن للدخول وهو �صلوك �صحيح لذلك كانت �إ�صارته
.)( ورة �لّثانية : �صورة  ولد يركل �لباب برجله  وهو �صلوك  خطاأ، لذلك كانت �إ�صارته م،ت: �ل�صُّ

ممار�شة م�شتقّلة:)دوركم(
ورة �لأوىل؟  ورة �لأوىل، و�أ�صاأل �لتَّالِميذ: ماذ� ت�صاهدون يف �ل�صُّ م: �أ�صي �إىل �ل�صُّ

ت: �صورة لولد يطرق �لباب وي�صتاأذن للدخول.

�َشاط: تقدمي النَّ
م: ميكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لتَّالِميذ عن �أ�صياء �صاهدوها عند جميئهم �إىل �ملدر�صة،�أو يف �أماكن �ُصْكَناُهم.

منوذج: )دوري(
ورة ثّم �أقول :    م: �أقوم بعر�ص �صورة لـ) فو�كه �إحد�ها خمتلفة(، و�أ�ِصْيُ �إىل �ل�صُّ

هذه �صورة )لفو�كه �إحد�ها خمتلفة( ثّم �أ�صي �إىل  �لفاكهة �ملختلفة، و�أ�صع 
حولها د�ئرة. 

ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(
ْفَحة �ملطلوبة ، ثّم �أمرُّ بني �لتَّالِميذ للّتاأّكد من و�صولهم �إليها.  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �ل�صّ

ْكل ، و�أطلُب �إليهم ر�صم د�ئرة حولها ورة �ملختلفة يف �ل�صَّ ورة  و�أوّجه �لتَّالِميذ �إىل حتديد �ل�صُّ م: �أ�ِصْيُ �إىل �ل�صُّ
ْكل وير�صمون حولها د�ئرة . ورة �ملختلفة يف �ل�صَّ ت: يحددون �ل�صُّ

تطبيق: 
ْكل يف كل �صف، و�أطلُب  ورة �ملختلفة يف �ل�صَّ ور �لأخرى �لو�ردة يف كتبهم وحتديد �ل�صُّ م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ مالحظة �ل�صُّ

�إليِهم  ر�صم د�ئرة حولها.
م: �ألحظ �إجابات �لتَّالِميذ، ثّم �أقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ ، قائال : دوري دوركم فرديًّا وجماعيًّا.

تطبيق:
اِبَقة  ،فينطق �أ�صو�ًتا مل�صميات �أخرى �صوت )�صفارة( ، �صوت ) طبلة( ، ،ويطلب �إليهم ذكر  م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�صَّ

�أ�صماء �لأ�صياء(:  �صفارة( )طبلة(
م: �ألحظ �إجابات �لتَّالِميذ ، ثّم �أقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ ، قائال : دوري دوركم فرديًّا وجماعيًّا.
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الزمن: )5( دقائق �ِشيد  اال�شتماعي :    ن�شاط )ترفيهي ( النَّ
م: �لآن �صاأقوم  بقر�ءة �أن�صودة على م�صامعكم  ملحنة ولبد من مر�عاة �لتوجيهات �لتالية:

       - �جللو�ص يف و�صع منا�صب ومريح.
 - �لإن�صات �جليد للّن�صيد.

 - ترديد �لنَّ�ِصيد معي .
 �لآن دوري :

 �أقوم باإ�صماع �لتَّالِميذ �لنَّ�ِصيد �لتايل: ) لغتي �لعربية( 
لغتي لغتي ما �أجملها!
لغتي لغتي ما �أ�صهلها!  

لغتي �لف�صحى ما �أحالها!  
                             لغتي �لف�صحى �أنا �أهو�ها

                                     )�إبر�هيم �أبو عبادة(
 م: �لآن �صنن�صد �لنَّ�ِصيد مًعا : دورنا :

�أقوم بقر�ءة �لنَّ�ِصيد ملحنا و�لتَّالِميذ ُيَرِدُدون معي ) �أكرر �لن�صيد عدة مر�ت(.

 ما ر�أيكم يف �صلوكه ؟
ت: هذ� �صلوك �صحيح.                    

ورة �لّثانية (.  م: )�أكّرر �لإجر�ء�ت نف�صها مع �ل�صُّ
الّتطبيق:

ور �لأخرى �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ، و�أطلب �إىل �لتَّالِميذ و�صع �إ�صارة  اِبَقة ، م�صتعيًنا بال�صُّ م: �أكّرر �لإجر�ء�ت �ل�صَّ
ُلوك غي �ل�صحيح.      ُلوك �ل�صحيح، و�إ�صارة )( �أمام �ل�صُّ )( �أمام �ل�صُّ

م: �أتابع �لتَّالِميذ، و�أقّدم �لّتغذية �لّر�جعة باأ�صلوب )دوري، دوركم(.
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ن�شاط)5( الّتهيئة للكتابة                                            الزمن: )20( دقيقة 
�َشاط: تقدمي النَّ

ِحيَحة �أثناء �لكتابة، و�أقوم  باإخر�ج قلمي، مر�عًيا �لّطريقة  حيحة بالقلم و�جلل�صة �ل�صَّ م: �أذكر �لتَّالِميذ بامل�صكة �ل�صّ
و�لجتاهات   ،) ( �مل�صتقيم  �خلط  ر�صم  على  �صنتدّرب  �ليوم  قائاًل:  �لكتابة  �أثناء  يف  مل�صكه  �ملنا�صبة 

ِحيَحة لكتابته. �ل�صَّ

منوذج )دوري(
م: �أم�صك قلمي هكذ�    )�أدير ظهري للّتالميذ يف �أثناء تقدمي �ملثال(. 

ْكل �لثاين : من �أعلى  ُبورة من �ليمني �إىل �لي�صار يف خط م�صتقيم هكذ�   ويف �ل�صَّ م:  �أحرك قلمي على �ل�صَّ
�إىل �أ�صفل هكذ�  .

ُح من �أين �أبد�أ و�أين �أنتهي. ( ويف  كّل َمّرٍة �أو�صِّ م: �أكّرر َمّرًة ثانيًة ر�صم )
ممار�شةموّجهة: )دورنا(

م:  �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم؛ لتنفيذ �لنَّ�َصاط. 
ِحيَحة.  ْفَحة �ملطلوبة ، و�أنه مي�صك �لقلم  بالّطريقة �ل�صَّ د من �أّن كّل تلميذ  قد فتح كتابه على �ل�صّ م:  �أقوم بالّتاأكُّ

ِحيَحة لل�صكلني مًعا. م: �أقول للتالميذ:  �لآن �َصُتْكِمُلوَن معي و�صننطق �جتاهات �لكتابة �ل�صَّ

ْكل �لأّول  (  قائلني معا: نحّرك �لقلم من �ليمني �إىل �لي�صار يف �ل�صَّ ْكلني ) م ت: �أقوم مع �لتَّالِميذ بر�صم �ل�صَّ

ْكل �لّثاين نقول: نحّرك �لقلم من �أعلى  �إىل �أ�صفل. ، ويف �ل�صَّ
ممار�شةم�شتقّلة: ) دوركم(

م: �لآن �َصُتنّفذون �لنَّ�َصاط مبفردكم مر�عني  �جّتاهات كتابة �لقطعتني و�صن�صف �لجتاهات لفظًيا.
�لكتابة �جتاهات  وينطقون  فردّية  �صورة  يف  �لقطعتنِي  بد�خل  �لّنقاط  على  �أقالمهم  بَتْمِرير  يبد�أ�لتَّالِميذ   ت: 

( و�أُمرُّ للمتابعة ، وتقدمي �لّدعم. (
 تطبيق:

وًر� لدى تلميٍذ عند �ملتابعة و�لّت�صويب  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ ممار�صة  كتابة �لقطعتني �ل�ّصابقتني، فاإذ� لحظُت ُق�صُ
�أوّظف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.
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الّن�شاط )1( الّتعّرف على حاالت االإن�شان ومتييزها:        الزمن) 15( دقيقة

الزمن: )20( دقيقة الّن�شاط )2(: متييز االأ�شوات ال�شادرة من االإن�شان �شماًعا 

ر�س )3(: حاالت االإن�شان الدَّ

�َشاط: تقدمي النَّ
م: ميكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لتَّالِميذ عن �أ�صياء �صاهدوها عند 

جميئهم �إىل �ملدر�صة،�أو يف �أماكن �ُصْكَناُهم.
منوذج:)دوري(

م: �أقوم بعر�ص �صور �لـ)تلميذ يقر�أ،  طفلة تبكي، �أّم حتت�صن 
حدة،  على  �صورة  كلِّ  �إىل  و�أ�ِصْيُ  ي�صحك(  طفل  طفلها، 
�أم   ، تبكي  طفلة   ، يقر�أ  )تلميذ  لـ  ور  �ل�صُّ هذه  قائاًل: 

حتت�صن طفلها ، طفل ي�صحك(.

ممار�شة موّجهة:)دورنا(
ور ، و�صننطق مًعا ما يف كل �صورة على حدة.  م: �أقول للّتالميذ: �لآن �صن�صف مًعا هذه  �ل�صُّ

ور لـ )تلميذ يقر�أ ، طفلة تبكي ، �أم حتت�صن طفلها ، طفل ي�صحك(. م،ت:  �ل�صُّ
ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(

ورًة �صورًة .  م: �أ�ِصْيُ �إىل كلِّ �صورة ، و�أوّجه �لتَّالِميذ �إىل و�صفها �صُ
ت: هذه �صور لـ)تلميذ يقر�أ ، طفلة تبكي ، �أم حتت�صن طفلها ، طفل ي�صحك(.

تطبيق: 
ور  �لأخرى �لو�ردة يف كتبهم وو�صفها وهي : )�أم ت�صلي وتدعو �هلل مع �بنتها ،  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ مالحظة �ل�صُّ

طفل نائم ، يد ت�صفق ، طفل مري�ص (.
م : �ألحظ �إجابات �لتَّالِميذ ، ثّم �أقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ ، قائاًل : دوري دوركم فرديًّا وجماعيًّا.

�َشاط:   تقدمي النَّ
م: )من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل  �لتَّالِميذ عن �أ�صماء �أ�صياء �صمعو� �أ�صو�تها وهم �آتون من منازلهم(. 

منوذج: )دوري(
هذ�  و�أقول:  لة،  م�صجَّ �أو  مبا�صرة  لأ�صو�ت  منوذًجا  �أعر�ص   ، �لأ�صو�ت  هذه  �إىل   معي  ت�صتمعو�  �أن  منكم  �أريد  م: 
�صوت:)�ملوؤّذن(، و�أعر�ص �صورته،  ُثّم �أ�صمعهم �صوت طفل يبكي و�أقول: هذ� �صوت :)طفلة تبكي (، و�أعر�ص �صورته، 

�أكرر ذلك مع �لأ�صو�ت �لأخرى.
ممار�شة موّجهة: )دورنا(

وت  مًعا. اِبَقة، و�صُنحّدد �صاحب �ل�صَّ م: �صاأمّثل �لأ�صو�ت �ل�صَّ
وت  �لّثالث هو �صوت : )طفل  وت  �لّثاين هو �صوت: )يد ت�صفق (، و�ل�صَّ وت  �لأّول هو �صوت : )�ملوؤّذن( و�ل�صَّ م،ت: �ل�صَّ

وت  �لر�بع : �صوت )طفلة تتاأمل(.  ي�صعل (، �ل�صَّ
ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم( 

وت  وقولو� ��صمه، �أبد�أ بعر�ص �لأ�صو�ت �صوتا �صوتا. وت ، ثم �أ�صيو� �إىل �صورة �صاحب �ل�صَّ م: �لآن ��صتمعو� �إىل �ل�صَّ
وت   ويقولون ��صمه :�صوت )�ملوؤذن ( ،)طفل يبكي(، )طفل ي�صعل(،)طفلة تتاأمل(. ت : ي�صيون �إىل �صاحب �ل�صَّ
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الزمن: ) 20( دقيقة الّن�شاط )4(: مالحظة �شلوكات والّتعبري عن املوقف منها  

الزمن: )20( دقيقة الن�شاط )3(: الّتمييز الب�شري، واإدراك العالقات.  

�َشاط: تقدمي النَّ
م: �أ�صاأل �لتَّالِميذ عن �صلوكات لحظوها و�أعجبتهم.

 منوذج)دوري(
وترتيب  بتم�صيط  يقومان  لطفلني  �صورة  هذه  و�أقول:  �لأوىل،  ورة  �ل�صُّ مل�صاهدة  كتبهم  فتح  �لتَّالِميذ  �إىل  م:�أطلب 

.)( صعرهما، وهو �صلوك �صحيح، لذلك �صاأ�صع �إ�صارة�
.)(وهو �صلوك خطاأ ،لذلك �صاأ�صع �إ�صارة )ورة �لّثانية ، و�أقول : )هذه �صورة  ولد �صعره غي مرتب م:�أ�صي �إىل �ل�صُّ

�َشاط: تقدمي النَّ
م: ميكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لتَّالِميذ عن �أ�صياء �صاهدوها عند جميئهم 

�إىل �ملدر�صة.
 منوذج: )دوري(:

ورة، ثّم �أنطق ��صمها،   م: �أقوم بعر�ص �صورة لـ)طبيبة(، و�أ�ِصْيُ �إىل �ل�صُّ
ا( ثّم �أ�صي �إىل �ل�صيء �لذي  قائاًل: هذه �صورة )طبيبة تعالج مري�صً
حتتاجه، و�أقول :هذه �صورة: )�صماعة(. وهو ما حتتاجه �لّطبيبة 

تطبيق:
�أ�صحابها  �أ�صماء  ذكر  �إليهم  و�أطلب   ،) �أخرى: )�صوت �صحك، �صوت ت�صفيق  �أ�صو�تاً   فاأنطق  اِبَقة،  �ل�صَّ �للُّعبَة  �أكرر  م: 

)طفل ي�صحك، يد ت�صفق(

ورتني . وت�صتخدمه  للك�صف عن �ملري�ص و�أقوم بر�صم خٍط ي�صل بني �ل�صُّ
ممار�شة موّجهة:) دورنا(:

ْفَحة �ملطلوبة، ثّم �أمرُّ بني �لتَّالِميذ للّتاأّكد من و�صولهم �إليها.  �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �ل�صّ
ورة �ملنا�صبة لها يف �لعمود  ورة  يف �لعمود)�أ(، و�صننطق ��صمها مًعا، ثّم  ن�صّمي �ل�صُّ م: �أقول للّتالميذ :�لآن �صاأ�صي �إىل �ل�صُّ

)ب( و�صنقوم بر�صم خٍط ي�صل  بينهما.
ورة �ملنا�صبة لها يف �لعمود )ب( هي �صورة)�صّماعة(، و�صنقوم �لآن بر�صم  ورة يف �لعمود)�أ( ) طبيبة(، و�ل�صُّ م،ت: ��صم �ل�صُّ

ورتني. خٍط ي�صل بني �ل�صُّ
ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(:

ورة �لتي تنا�صبها يف  ورة )�لأقد�م �حلافية( يف �لعمود)�أ(، و�أوّجه �لتَّالِميذ �إىل ت�صميتها وت�صمية �ل�صُّ �أ�ِصْيُ �إىل �صّ  م: 
ورتني. �لعمود)ب( )حذ�ء(، و�أطلُب �إليِهم  ر�صم خط ي�صل بني �ل�صُّ

ورة �لتي تنا�صبها يف �لعمود)ب( )حذ�ء(، وير�صمون خًطا ي�صل  ور يف �لعمود )�أ( )�أقد�م حافية(، و�ل�صُّ ت: ي�صّمون �ل�صُّ
ورتني. بني �ل�صُّ

تطبيق: 
�لّربط  �إىل  �أوّجههم  ثّم  وت�صميتها،  )�أ(  �لعمود  �لو�ردة يف كتبهم يف  �لأخرى  ور   �ل�صُّ �لتَّالِميذ مالحظة  �إىل  �أطلب  م: 

ور يف �لعمود )ب(. ورة يف �لعمود )�أ( وما ينا�صبها من �ل�صُّ بخطوط بني �ل�صُّ
م: �ألحظ �إجابات �لتَّالِميذ، ثّم �أقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ ، قائال : دوري دوركم فرديًّا وجماعيًّا.
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ممار�شة موّجهة:)دورنا(
ورتني، و�صنقول مًعا: ملن كّل �صورة، ونقول ر�أينا فيها. م :�لآن �صاأ�صي �إىل �ل�صُّ

م،ت: هذه �صورة لطفلني يقومان بتم�صيط وترتيب �صعرهما، وهو �صلوك �صحيح.
ورة �لّثانية : )هذه �صورة  ولد �صعره غي مرتب( وهو �صلوك خطاأ. م،ت: �ل�صُّ

ممار�شة م�شتقّلة:) دوركم(
ورة �لأوىل؟  ورة �لأوىل ،وي�صاأل �لتَّالِميذ: ماذ� ت�صاهدون يف �ل�صُّ م: ي�صي �ملعّلم �إىل �ل�صُّ

ت: �صورة لطفلني يقومان بتم�صيط وترتيب �صعرهما.
ُلوك ؟ م: ما ر�أيكم يف هذ� �ل�صُّ

ت: هذ� �صلوك �صحيح.                    
ورة �لّثانية (.  م: )�أكّرر �لإجر�ء�ت نف�صها مع �ل�صُّ

الّتطبيق:
�إ�صارة  �لتَّالِميذ و�صع  �إىل  ور �لأخرى �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ، و�أطلب  اِبَقة، م�صتعيًنا بال�صُّ �ل�صَّ �أكّرر �لإجر�ء�ت  م: 

ُلوك �خلطاأ.      ُلوك �ل�صحيح، و�إ�صارة )( �أمام �ل�صُّ )( �أمام �ل�صُّ
م: �أتابع �لتَّالِميذ، و�أقّدم �لّتغذية �لّر�جعة باأ�صلوب )دوري، دوركم(.

�ِشيد  اال�شتماعي                                          الزمن: )5( دقائق ن�شاط )ترفيهي ( النَّ
م: �لآن �صاأقوم  بقر�ءة �أن�صودة على م�صامعكم  ملحنة ولّبد من مر�عاة �لّتوجيهات �لتالية: �جللو�ص يف و�صع منا�صب 

 ومريح.
 ـ �لإن�صات �جليد للن�صيد.

 ـ ترديد �لنَّ�ِصيد معي .
 �لآن دوري :

 �أقوم با�صماع �لتَّالِميذ �لنَّ�ِصيد �لتايل: ) ماما( 
 ماما ماما

 يا �أنغاما
 متالأ قلبي

 بندى �حلبِّ
 �أنت ن�صيدي

 عيُدِك عيدي
ي  ب�صمة �أُمِّ

�ِصرُّ وجودي
 م: �لآن �صنن�صد �لنَّ�ِصيد مًعا :دورنا :

 �صاأقوم بقر�ءة �لنَّ�ِصيد ملحنا و�لتَّالِميذ يرددون معي  )�أكرر �لنَّ�ِصيد عدة مر�ت(..
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ن�شاط)5( الّتهيئة للكتابة                                      الزمن: )20( دقيقة
�َشاط: تقدمي النَّ

�لكتابة و�أقوم  باإخر�ج قلمي، مر�عًيا �لّطريقة  �أثناء  ِحيَحة  �لتَّالِميذ بامل�صكة �ل�صحيحة بالقلم و�جلل�صة �ل�صَّ �أذكر  م: 
�ملنا�صبة يف م�صكه �أثناء �لكتابة(، قائال:�ليوم �صنتدّرب على ر�صم  �صكل )  (، و�لجتاهات 

ِحيَحة لكتابته. �ل�صَّ
منوذج )دوري(

م: �أم�صك قلمي هكذ�   )�أدير ظهري للّتالميذ يف �أثناء تقدمي �ملثال(. 
ْكل �لّثاين �أحّرك قلمي من �ليمني  ْكل �لأّول، ويف �ل�صَّ  م: �أحّرك قلمي من �أعلى �إىل �أ�صفل، ثّم من �ليمني �إىل �لي�صار يف �ل�صَّ

�إىل �لي�صار ثّم من �أ�صفل �إىل �أعلى �لخ 

ُح من �أين �أبد�أ و�أين �أنتهي. ( ويف كّل َمّرٍة �أو�صِّ م: �أكّرر َمّرًة ثانيًة ر�صم)
ممار�شةموّجهة : )دورنا(

.)  م: �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم؛ لتنفيذ ن�صاط )
ِحيَحة.  ْفَحة �ملطلوبة، و�أنه مي�صك �لقلم  بالّطريقة �ل�صَّ د من �أّن كّل تلميذ قد فتح كتابه على �ل�صّ  م: �أقوم بالّتاأكُّ

ِحيَحة لل�صكلني مًعا. م: �أقول للتالميذ �لآن �َصُتْكِمُلوَن معي و�صننطق �جتاهات �لكتابة �ل�صَّ
(.  قائلني معا: نحّرك �لقلم من �أعلى �إىل �أ�صفل، ثّم  ْكلني ) م ت: �أقوم مع �لتَّالِميذ بر�صم �ل�صَّ

ْكل �لأّول. من �ليمني �إىل �لي�صار يف �ل�صَّ
ْكل �لّثاين نقول: نحّرك �لقلم من �ليمني �إىل �لي�صار ثّم من �أ�صفل �إىل �أعلى . م ت: ويف �ل�صَّ

ممار�شةم�شتقّلة:  ) دوركم(
م: �لآن �َصُتنّفذون �لنَّ�َصاط مبفردكم مر�عني  �جّتاهات كتابة �لقطعتني و�صن�صف �لجتاهات لفظًيا.

�لكتابة �جتاهات  وينطقون  فردّية  �صورة  يف  �لقطعتنِي  بد�خل  �لّنقاط  على  �أقالمهم  بَتْمِرير  يبد�أ�لتَّالِميذ   ت: 
( و�أُمرُّ للمتابعة ، وتقدمي �لّدعم. (

 تطبيق:
عند  تلميٍذ  لدى  وًر�  ُق�صُ لحظُت  فاإذ�   ) ( �لقطعتني  كتابة  ممار�صة   �لتَّالِميذ  �إىل  �أطلب  م: 

�ملتابعة و�لّت�صويب �أوّظف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.
م: �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.
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الزمن: ) 15( دقيقة الّن�شاط )1(: و�شف حاالت النا�س ومتييزها  

الّن�شاط)2( : ) متييز اأ�شوات اأفراد االأ�شرة �شماًعا(           الزمن ) 20( دقيقة

ر�س )4(: االأ�شرة الدَّ

�َشاط: تقدمي النَّ
ور لنقوم بو�صفها.  م: �ليوَم �صنتعّرف بع�ص �ل�صُّ

منوذج : )دوري(
م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �صورة )�لأ�صرة (، ثّم �أمرُّ بني �لتَّالِميذ للّتاأّكد من ذلك.

ورة ، و�أقول: هذه �صورُة �أ�صرٍة فيها :)�أب ، و�أّم، و�لبن �لأكب و�لبن �لأ�صغر،  و�لبنت، وهم يتناولون  م: �أ�صي �إىل �ل�صُّ
�لطعام ، و�أمامهم �أ�صناف عديدة من �لأطعمة(.

ممار�شة موّجهة: )دورنا(
ورة ، ونقوم بو�صفها مًعا . م: �أ�صي �إىل �ل�صُّ

م،ت: هذه �صورة �أ�صرة يظهُر فيها: )�لأب ، و�لأّم، و�لبن �لأكب و�لبن �لأ�صغر ، و�لبنت ، وهم يتناولون �لطعام و�أمامهم 
�أ�صناٌف عديدٌة من �لأطعمة(.

ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(
ورة، و�أطلب �إىل �لتَّالِميذ �أن ي�صفوها. م : �أ�صي �إىل �ل�صُّ

ت: )هذه �صورة �أ�صرة  يظهُر فيها : �لأب ، و�لأّم ، و�لبن �لأكب و�لبن �لأ�صغر ، و�لبنت ، وهم يتناولون �لطعام(.
ورِة. ورة ، َو�أقَبل �أيُّ و�صٍف يعّب عن معنى �ل�صُّ  م: �أُ�َصّجع �لتَّالِميذ على ذكر تفا�صيل �ل�صُّ

الّتطبيق:
غية فيها . ورة �لثانية  يف كتبهم وو�صفها ، وذكر �لّتفا�صيل �ل�صَّ م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ مالحظة  �ل�صُّ

م: �أ�صتمع �إىل �لتَّالِميذ، و�أقّدم لهم �لّتغذية �لّر�جعة �ملنا�صبة.

�َشاط تقدمي النَّ
م: )من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء �أ�صياء �صمعو� �أ�صو�تها وهم قادمون �إىل �ملدر�صة(.

منوذج: ) دوري(
م: �صاأقوم بتمثيل �صوت )�لأب ، و�لبن �لأكب ، و�لبنت ، و�لأم(، و�أريد منكم �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�تهم لتقليدها 

بعد ذلك.
على  يقول:)حافظو�  �لأب  و�لبنت(  و�لأم،  �لأ�صغر،  و�لولد  �لأكب،  و�لولد  )�لأب،  لأ�صو�ت  ممّثاًل  منوذًجا  �أعر�ص  م: 
�صاأعمل  تقول:)و�أَنا  و�لبنت  �لقر�آن(،  و�أقر�أ  لو�ت،  �ل�صّ على  يقول:)�صاأحافظ  �لأكب  و�لولد  �أولدي(،  يا  لو�ت  �ل�صّ
بن�صيحتك ، ومبا قال �أخي(، ويقول �لولد �لأ�صغر : )�أنا �صاأرتب وقتي و�ألعب بالكرة و�أقر�أ �لقر�آن( و�لأم تقول : )�أنا 
كم كثًي� يا �أولدي(، و�أقول بعد كّل �صوت: )هذ� �صوت �لأب ، وهذ� �صوت �لولد �لأكب ، وهذ� �صوت �لبنت، وهذ�  �أُِحبُّ

�صوت �لولد �لأ�صغر وهذ� �صوت �لأّم (. )�أكّرر ذلك مّرًة �أخرى(.
ممار�شة موّجهة: )دورنا( 

وت  مًعا. م: �أقول للتالميذ: �صنمّثل �أ�صو�ت �لأب ، و�لبن �لأكب، و�لبن �لأ�صغر، و�لأم، و�لبنة، و�صنحّدد �صاحب �ل�صَّ
م،ت: ميثلون �أ�صو�ت �لأ�صرة وفقاً للحو�ر �ملذكور يف �لنموذج.
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الّن�شاط )3( الّتمييز الب�شري واإدراك العالقات                       الزمن )20 ( دقيقة
�َشاط: تقدمي النَّ

�إىل  �أ�صياء �صاهدوها عند جميئهم  �أن ي�صاأل �لتَّالِميذ عن  م: ميكن للمعّلم 
�ملدر�صة.

 منوذج: )دوري(
 م: �أقوم بعر�ص �صورة لـ)خز�نة بد�خلها �أ�صياء(، و�أ�ِصْيُ  �إىل �صورة �خلز�نة، 
ثّم �أنطق �أ�صماء �لأ�صياء �لتي بد�خلها ، ثّم  �أعر�ص �صورة )�خلز�نة  وهي 
مبعرثة(  وهي  �لأ�صياء  وبجانبها  بد�خلها  و�حدة  لعبة  من  �إل  فارغة  
�إىل �لرّف �لر�بع بح�صب  �إىل )�لأرنب(، و�أقول: )�لأرنب( ينتمي  �أ�صي 
ح يف  �لفارغة كما هو مو�صّ يحدد مكانه يف �خلز�نة  و�أ�صع خطاً  مكانه 

�خلز�نة )�(.

ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(
م:  �لآن قومو� باإغالق �أعينكم، و��صتمعو� �إىل �لأ�صو�ت �خلم�صة، وقولو� ��صم �صاحب كل �صوت.

م:  �أُمثل �أ�صو�ت �أفر�د �لأ�صرة.
وت  �لّثالث هو: �صوت )�لبنت(  وت  �لّثاين هو: �صوت )�لولد �لأكب( ، و�ل�صَّ وت  �لأّول هو: �صوت )�لأب(، و�ل�صَّ ت: �ل�صَّ

وت �خلام�ص هو �صوت :)�لأّم(. وت  �لر�بع هو �صوت : ) �لولد �لأ�صغر ( ، و�ل�صّ و�ل�صَّ
تطبيق: 

اِبَقة  مع �لتَّالِميذ، فاأطلب �إىل بع�صهم �إغالق �أعينهم، و�ل�صتماع �إىل عبارة �صينطقها بع�ص  زمالئهم،  م: �أكّرر �للعبة �ل�صَّ
ومتييز ��صم من نطق �لعبارة ، و �أطلب �إىل �أربعة تالميذ نطق �لعبارة �لّتالية و�حًد و�حًد�: )�أنا �أحرتم �ملعّلمني  يا�أبي 

و�أقوم بكتابة و�جباتي(.

ممار�شة موّجهة:)دورنا(
ْفَحة �ملطلوبة، ثّم �أمرُّ بني �لتَّالِميذ للّتاأّكد من ذلك. م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �ل�صّ

�إىل   �لتي بد�خلها، ثّم  �صنذهب  �لأ�صياء  �أ�صماء  ورة يف �خلز�نة )�أ(، و�صننطق  �ل�صُّ �إىل  �صاأ�صي  �أقول للّتالميذ: �لآن  م: 
�لأ�صياء �ملبعرثة بجانب �خلز�نة )ب( و�صنقوم بر�صم خٍط ي�صل  بني �للعبة و�لرف �لذي تنتمي �إليه.  

ورة و�لّرف . ورة )�لأرنب( وينتمي �إىل �لّرف �لر�بع، و�صنقوم �لآن بر�صم خٍط ي�صل بني �ل�صُّ م،ت: ��صم �ل�صُّ
ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(

ورة )�لطبلة( و�أوّجه �لتَّالِميذ �إىل ت�صميتها وت�صمية �لرف �لذي  تنتمي �إليه و�أطلُب �إليِهم  ر�صم خط  م: �أ�ِصْيُ �إىل �صّ
ي�صل بني �صورة )�لطبلة( و�لرف �لذي تنتمي �إليه .

ور )طبلة(، و�لرف  �لذي ينتمي �إليه هو�لأخي وير�صمون خًطا ي�صل بني �صورة )�لطبلة( و�لرف �لذي  ت: ي�صّمون �ل�صُّ
تنتمي �إليه.

تطبيق: 
�لّربط  �إىل  �أوّجههم  ثّم  وت�صميتها،  )�أ(  �لعمود  يف  كتبهم  يف  �لو�ردة  �لأخرى  ور  �ل�صُّ مالحظة  �لتَّالِميذ  �إىل  �أطلب  م: 

ورة �ملبعرثة و�لّرفوف �لتي تنتمي �إليها يف �خلز�نة )ب(. بخطوط بني �ل�صُّ
ا، وجماعيًّا. م: �ألحظ �إجابات �لتَّالِميذ، ثّم �أقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ ، قائال : دوري دوركم فرديًّ
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الزمن: )20( دقيقة الّن�شاط )4 ( مالحظة �شلوكات والّتعبري عن املوقف منها.  

�ِشيد  اال�شتماعي :                                       الزمن: )5( دقائق ن�شاط )ترفيهي ( النَّ

�َشاط: تقدمي النَّ
م: �أ�صاأل �لتَّالِميذ عن �صلوكات لحظوها و�أعجبتهم.

 منوذج )دوري(
ورة �لأوىل، و�أقول: )هذه �صورة ولد ي�صلي مع �أبيه وهو �صلوٌك �صحيٌح(  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم مل�صاهدة �ل�صُّ

.)( لذلك �صاأ�صع �إ�صارة
ورة �لّثانية، و�أقول: )هذه �صورة  ولد يقوم بحركات توؤذي و�لده وهو ُي�َصّلي وهو �صلوك  خطاأ(، لذلك  م: �أ�صي �إىل �ل�صُّ

.)( صاأ�صع �إ�صارة�
ممار�شة موّجهة: )دورنا(

ورتني ، و�صنقول مًعا ملن كّل �صورة، ور�أينا فيها. م : �لآن �صاأ�صي �إىل �ل�صُّ
م،ت: )هذه �صورة ولد ي�صلي مع �أبيه وهو �صلوك �صحيح(.

ورة �لّثانية :)�صورة  ولد يقوم بحركات توؤذي و�لده وهو ُي�َصّلي وهو �صلوك  خطاأ(. م،ت: �ل�صُّ
ممار�شة م�شتقّلة:)دوركم(

ورة �لأوىل؟  ورة �لأوىل، وي�صاأل �لتَّالِميذ: ماذ� ت�صاهدون يف �ل�صُّ م: ي�صي �ملعّلم �إىل �ل�صُّ
ت: ولد ي�صلي مع �أبيه. 

م: ما ر�أيكم يف �صلوك �صاحبه؟
ت: هذ� �صلوك �صحيح.                    

ورة �لّثانية(.  م: )�أكّرر �لإجر�ء�ت نف�صها مع �ل�صُّ
الّتطبيق:

 )( ور �لأخرى �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ، �أطلب �إىل �لتَّالِميذ و�صع �إ�صارة اِبَقة، م�صتعيًنا بال�صُّ م: �أكّرر �لإجر�ء�ت �ل�صَّ
ُلوك �خلطاأ.      ُلوك �ل�صحيح، و�إ�صارة )( �أمام �ل�صُّ �أمام �ل�صُّ

م: �أتابع �لتَّالِميذ، و�أقّدم �لّتغذية �لّر�جعة باأ�صلوب )دوري، دوركم(.

م: �لآن �صاأقوم  بقر�ءة �أن�صودة على م�صامعكم  ملحنة ولبد من مر�عاة �لتوجيهات �لتالية:
- �جللو�ص يف و�صع منا�صب ومريح.   

 - �لإن�صات �جلّيد للّن�صيد.
 - ترديد �لنَّ�ِصيد معي .

 �لآن دوري :
 �أقوم باإ�صماع �لتَّالِميذ �لنَّ�ِصيد �لتايل: ) ماما( 

 ماما ماما
 يا �أنغاما

 متالأ قلبي
 بندى �حُلّب
 �أنت ن�صيدي

 عيدك عيدي



الوحدة الأوىل 26

 ب�صمة �أّمي
�ِصرُّ وجودي

 م: �لآن �صنن�صد �لنَّ�ِصيد مًعا: دورنا :
�صاأقوم بقر�ءة �لنَّ�ِصيد ملحنا و�لتَّالِميذ ُيَرّددون معي  )�أكرر �لنَّ�ِصيد عّدة مر�ت(..

ن�شاط)5( الّتهيئة للكتابة                     الزمن: ) 20 ( دقيقة
�َشاط: تقدمي النَّ

ِحيَحة يف  �أثناء �لكتابة ، و�أقوم  باإخر�ج قلمي، مر�عًيا �لّطريقة  حيحة بالقلم و�جلل�صة �ل�صَّ  م: �أذكر �لتَّالِميذ بامل�صكة �ل�صّ
(، و�لجتاهات  �ملنا�صبة يف م�صكه �أثناء �لكتابة(، قائال: �ليوم �صنتدّرب على ر�صم  �صكل )

ِحيَحة لكتابته. �ل�صَّ
منوذج )دوري(

م: �أم�صك قلمي هكذ�   و�أدير ظهري للّتالميذ يف �أثناء تقدمي �ملثال(. 
 م: �أحّرك قلمي من �أ�صفل �إىل �أعلى، ثّم من �ليمني �إىل �لي�صار ، ثم من �أعلى �إىل �أ�صفل ، ثّم من �ليمني �إىل �لي�صار ... 

وهكذ�.

ُح من �أين �أبد�أ و�أين �أنتهي. ( ويف كّل َمّرٍة �أو�صِّ  م: �أكّرر َمّرًة ثانيًة ر�صم)
ممار�شةموّجهة : )دورنا(

.)  م: �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم ؛لتنفيذ ن�صاط )
ِحيَحة.  ْفَحة �ملطلوبة ،و�أنه مي�صك �لقلم  بالّطريقة �ل�صَّ د من �أّن كّل تلميذ  قد فتح كتابه على �ل�صّ  م: �أقوم بالّتاأكُّ

ِحيَحة لل�صكل مًعا م: �أقول للتالميذ �لآن �َصُتْكِمُلوَن معي و�صننطق �جتاهات �لكتابة �ل�صَّ
�أعلى، ثّم من  �إىل  �أ�صفل  (.  قائلني معا: نحّرك من  ْكل ) �ل�صَّ �لتَّالِميذ بر�صم  �أقوم مع  م ت: 

�ليمني �إىل �لي�صار، ثم من �أعلى �إىل �أ�صفل، ثّم من �ليمني �إىل �لي�صار ... وهكذ�..
ممار�شةم�شتقّلة:  ) دوركم(

م:�لآن �َصُتنّفذون �لنَّ�َصاط مبفردكم مر�عني  �جّتاهات كتابة �لقطعة و�صت�صفون �لجتاهات لفظًيا.
�لكتابة فــردّيــة  وينطقون �جتــاهــات  بــد�خــل �لقطعة يف �ــصــورة  �لــّنــقــاط  �أقــالمــهــم على  بــَتــْمــِريــر  �لــتَّــالِمــيــذ  يــبــد�أ  ت: 

( و�أُمرُّ للمتابعة، وتقدمي �لّدعم. (
 تطبيق:

وًر� لدى تلميٍذ عند �ملتابعة  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ ممار�صة  كتابة �لقطعة ) ( فاإذ� لحظُت ُق�صُ
و�لّت�صويب �أوّظف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.
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الّن�شاط )1(لعبة االإ�شارات:                                                          الزمن )15(  دقيقة

ر�س )5(: كتابي الدَّ

�َشاط: تقدمي النَّ
م: �ليوم �صنلعب لعبة �لإ�صار�ت و�لإ�صار�ت هذه �صناأخذها يف درو�ص لحقة و �صاأقوم  بنطق بع�ص �لأ�صو�ت  فاإذ� قلُت )�أَ( 
بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�) (  و�إذ�  ( و�إذ� قلُت ) �آ ( �أ�صيو� باإ�صبعي �ل�صَّ �أ�صيو� باإ�صبع �ل�صبابة �إىل �أعلى هكذ� )
باإ�صبعي  �أ�صيو�  )�أُو(   و�إذ� قلت   ) �لهو�ء هكذ� ) �إىل �لأمام مع تدويرها يف  �ل�صبابة  باإ�صبع  �أ�صيو�  )�أُ(  قلت 
( و�إذ�  بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ� ) ( و�إذ� قلت )�إِ(  �أ�صيو� باإ�صبع �ل�ّصبابة �إىل �أ�صفل هكذ� ) �ل�صَّ

) ( و�إذ� قلت )�أْ( �أ�صيو� بقب�صة �ليد هكذ�:)  بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ� ) قلت )�إِي( �أ�صيو� باإ�صبعي �ل�صَّ
منوذج: )دوري(

�أريدكم �أن ت�صتمعو� �إىّل يف �أثناء نطقي لالأ�صو�ت.
بابة �إىل �أعلى ، هكذ�:  م: )�أَ( :�َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�:          م: )�آ(  : �صاأقوم بالإ�صارة باإ�صبعي �ل�صَّ
بابة �إىل �أ�صفل ، هكذ�:  م: )�إِ(  : �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ

بَّابتني �إىل �لأ�صفل هكذ�:  م: )�إِي(  : �صاأقوم بالإ�صارة باإ�صبعي �ل�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها ، هكذ�:       م: )�أُ(   : �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ

بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�:  م: )�أُو(: �صاأقوم بالإ�صارة باإ�صبعي �ل�صَّ
م: )�أْ( : �صاأقوم بالإ�صارة بقب�صة �ليد هكذ� : 

ممار�شة موّجهة: )دورنا(
 م: �لآن �صنلعب معا لعبة �لإ�صار�ت ، ون�صي باأ�صابعنا �ل�صبابة بالإ�صارة �ملنا�صبة لل�صوت �لذي �صنقوم بنطقه معا :

بابة �إىل �أعلى ، هكذ�:  م ت: )�أَ( :ن�صي  بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�:          م ت: )�آ( : ن�صي باإ�صبعي �ل�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل ، هكذ�:  م ت: )�إِ( : ن�صي بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�:  م ت: )�إِي( : ن�صي باإ�صبعي �ل�صَّ

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها ، هكذ�:       م ت: )�أُ( : ن�صي بال�صَّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�:  م ت: )�أُو(: ن�صي باإ�صبعي �ل�صَّ

م ت: )�أْ(  : ن�صي بقب�صة �ليد هكذ� : 
ممار�شة م�شتقّلة: )دوركم(

 م: �لآن �صاأقوم بنطق �لأ�صو�ت و�أنتم ت�صيون باإ�صبع �ل�صبابة �لإ�صارة �ملنا�صبة لل�صوت �لذي ت�صمعونه.
ت: �لتَّالِميذ ي�صتمعون وي�صيون باإ�صبع �ل�صبابة �لإ�صارة �ملنا�صبة لل�صوت.

بابة �إىل �لأعلى ، هكذ�:  ت: )�أَ( :ن�صي  بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�:          ت: )�آ( : ن�صي باإ�صبعي �ل�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل ، هكذ�:  ت: )�إِ( : ن�صي بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�:  ت: )�إِي(: ن�صي باإ�صبعي �ل�صَّ
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بابة �إىل �لأمام مع تدويرها ، هكذ�:       ت:: )�أُ( ن�صي بال�صَّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�:  ت: )�أُو( ن�صي باإ�صبعي �ل�صَّ

ت: )�أْ(  : ن�صي بقب�صة �ليد هكذ� : 
تطبيق: 

اِبَقة مرة �أخرى، مر�عني �ل�صرعة يف �ل�صوت و�حلركة. نكرر �للعبة �ل�صَّ

الزمن: )20(  دقيقة الن�شاط)2(: الكلمة ال�شائعة )ا�شم التلميذ(  
هذه  تو�فرت  حيُثّما  ذلك  تكر�ر  يف  )و�أ�صتمرُّ  كتبهم  يف  لذلك   �صة  �ملخ�صّ �لفر�غات   يف  تلميذ  لكل  �لأّول  �ل�صم  �أكتُب 

رو�ص �لأخرى(، وذلك يف �ليوم �ل�ّصابق توفًي� للوقت و�جلهد.  �لفر�غات يف �لدُّ
ُبورة/ لوحة عر�ص ، و�أقّدمها بالّطريقة �لّتالية:   �أرّحب بالتَّالِميذ، ُثّم �أعر�ص �صورة )كتابي( على �ل�صَّ

)�أ�صي باإ�صبعي �إىل نف�صي( »و�أقول : �أنا ��صمي .............«، ُثّم �أ�صي �إىل �ل�صم �ملكتوب على �لكتاب. و�أحّرك �إ�صبعي 
حتت �لكلمة �أثناء قر�ءتي لها مر�ًر� .

�أر�قُب �لتَّالِميذ للتاأّكد من �أّن كّل و�حٍد منهم ينظُر �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتي.
) �أ�صي �إىل �أحد �لتَّالِميذ ، و�أ�صاأله : هل ��صمك ........... ؟( :

ت:  »ل«.
م: ما ��صُمك؟ 

ت :  ».............«.
م:  �أكّرر ذلك من )6 – 10( َتالميذ  . 

ْفَحة �ملخ�ص�صة لذلك يف كتبكم«. م: »لقد كتبُت ��صم كّل و�حٍد منكم يف �ل�صّ
م:   �آخذ كتاب �أحدهم ، و�أ�صي �إىل مكان )�ل�صم( للّتو�صيح ، و�أ�صاألهم : ما �ملكتوب هنا؟

ت: )يذكر ��صمه(.
م : )�إذ� مل يعرف �لّتلميذ( �أ�صاأله : »ما ��صمك« ؟

ت : »-------- «
م :  هكذ� يكتب ��صمك : )...............(، ويقر�أ:)................( .

م:  �أ�صي باإ�صبعي نحو �لّتلميذ، ُثّم نحو �لكلمة �ملكتوبة، و�أ�صاأل : )ما هذه �لكلمة �ملكتوبة(؟
ت : »...................«



29الوحدة الأوىل

الزمن: )10( دقائق ن�شاط )3(: القراءة اال�شتماعّية  )عظمة الكلب(  

ن�شاط )4(: القراءة امل�شتقّلة: ق�شة )كتابي(    الزمن: )20( دقيقة

)..... �شعيدة()..... تقراأ()..... �شعيد()..... يقراأ(

)كتاب ........ (

ة ممتعًة وم�صّوقًة ولُبدَّ من مر�عاة �لّتوجيهات �لّتالية:  م: �ليوم �صاأقر�أُ لكم ِق�صّ
   - �جللو�ص يف و�صٍع منا�صٍب ومريٍح. 

   - �لإن�صات �جلّيد للقر�ءة. 
ة.     - �لإجابة عن �لأ�صئلة �لتي �صاأطرحها عليكم بعد قر�ءة �لق�صّ

ة )عظمة �لكلب( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، و�أر�عي �لتمثيل للمعنى. �أحكي ق�صّ

َكاَن كلٌب مي�صي ِبَجاِنِب برَكة ماء، ويف فمَه عْظمًة ، فنظَر يف �لبكة، فر�أى �صورته يف �ملاء، وظّن �أّنه كلٌب �آخر، نبَح، 
َف�َصَقَطِت �لَعْظَمُة يف �لبكة.

ة مّرًة �أخرى ، و�أوجه  �لأ�صئلة �لتالية : �أعيد حكاية �لق�صّ

1- م: ماذ� كان يحمل �لكلب يف فمه ؟                            ت: عْظمًة.
2- م: ملاذ� نبح �لكلُب عندما ر�أى �صورته يف �ملاء؟          ت: ظنه كلبا �آخر.

3- م: مَب ت�صف �لكلب؟                                           ت: باملت�صرع. )�أو �أّية �إجابٍة َمْعُقولة( ذ�ت �صلة  بقيمة عدم �لت�صرع.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. م: �أتقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�أ�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ
ورة ، و�أناق�ص حمتوياتها  م: �أطلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )عظمة �لكلب( و�أ�صُف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم. معهم، ثّم �أوجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ
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حيحة لر�شم الدائرة  (          الزمن: ) 15 ( دقيقة ن�شاط )5( : الكتابة ) االجتاهات ال�شّ
�َشاط: تقدمي النَّ

ِحيَحة �أثناء �لكتابة و�أقوم  باإخر�ج قلمي، مر�عًيا �لّطريقة    م: �أذكُر �لتَّالِميذ بامل�صكة �ل�صحيحة بالقلم و�جلل�صة �ل�صَّ

ِحيَحة لكتابته. (، و�لجتاهات �ل�صَّ �ملنا�صبة يف م�صكه �أثناء �لكتابة، قائال:�ليوم �صنتدّرب على ر�صم  �صكل )
منوذج )دوري(

م: �أم�صُك قلمي هكذ�    )�أدير ظهري للّتالميذ يف �أثناء تقدمي �ملثال(. 
م:  �أحّرك قلمي و�أبد�أ من نقطة �لبد�ية يف �لد�ئرة من �أ�صفل �إىل �أعلى ب�صكل د�ئري ومن �أعلى �إىل �أ�صفل ب�صورة د�ئرية، 

ثّم من �أ�صفل �إىل �أعلى . 

ُح من �أين �أبد�أ و�أين �أنتهي. م: �أكّرر َمّرًة ثانيًة ر�صم) ( ويف كّل َمّرٍة �أو�صِّ

تعليمات للمعّلم:
  نفذ خطوة �لق�صة �مل�صتقلة م�صتعيناً بالتعليمات �لتالية:

  �قر�أ �لق�صة �ملّدونة على �للوحة قر�ءة مكتملة معبة.
  مّرر �إ�صبعك حتت كّل كلمة �أو ر�صمة)�صورة( يف �أثناء قر�ءتها . 

ور( �لتي حتتاج �إىل تو�صيح �أينما وجدت ، ُثّم �طلب    �قر�أ �لفقرة �لأوىل مع تو�صيح معاين �لكلمات  �أو �لر�صومات )�ل�صّ
�إىل �لتَّالِميذ �إعادة قر�ءة �لفقرة نف�ِصها من �للوح، وهكذ� مع �لفقر�ت �لأخرى.

ة.    ��صتمر يف �لقر�ءة مع تعريف �لتَّالِميذ باأهمّية �لنتقال من فقرة �إىل �أخرى، حّتى �لنتهاء من �لق�صّ
  ناق�ص �لتَّالِميذ عن حمتوى �لق�صة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لتالية.

االأ�شئلة : 

  ��صتمع �إىل �إجابات �لتَّالِميذ وقدم �لدعم �ملنا�صب.
  وجه �لتَّالِميذ �إىل قر�ءة �لق�صة ب�صوٍت منخف�ٍص وم�صموع على �أْن َتِتّم �لقر�ءة من قبل �لتَّالِميذ يف �آن و�حد ب�صورٍة 

منفردٍة.
  ُمّر بني �صفوف �لتَّالِميذ، و��صتمْع �إىل قر�ءتهم فرد�ً فرد�ً، مقدماً لهم �لعون عند �لحتياج.

  عندما ت�صمع �أخطاًء �صائعة لدى �لتَّالِميذ ��صتوقفهم، وقل: »دوري«، ُثمَّ �أعد �لقر�ءة من �للوح �لقالب، �أما �إذ� كان 
�خلطاأ فردياً فاقرتب من �لتلميذ، وقل له: »دوري« و�أ�صمعه �لقر�ءة �ل�صحيحة للكلمة، ُثمَّ ��صتمر يف متابعة �لتَّالِميذ 

�لآخرين.
  وّجه �لتَّالِميذ �إىل ��صطحاب كتبهم �إىل منازلهم ، وقر�ءة ما تعّلموه لأقاربهم، ُثّم �إعادة �لكتب يف �ليوم �لّتايل.

م: ماذ� ت�صاهدون يف �ل�صورة �لأوىل؟
م: من �صاحب �لكتاب؟

م: ما ��صمك؟

ت: كتاباً.
ت: �أنا.

ت: )كل تلميذ يجيب با�صمه(.
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ممار�شةموّجهة : )دورنا(

.) م:  �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم؛ لتنفيذ ن�صاط )

ِحيَحة(.  ْفَحة �ملطلوبة، و�أنه مي�صك �لقلم  بالّطريقة �ل�صَّ م: �أتاأكد من �أّن كّل تلميذ قد فتح كتابه على �ل�صّ
ِحيَحة لل�صكل مًعا لفظّيا. م: �أقول للتالميذ �لآن �َصُتْكِمُلوَن معي و�صن�صف �جتاهات �لكتابة �ل�صَّ

ْكل ) (.  قائلني معا:  ت م : �أقوم مع �لتَّالِميذ بر�صم �ل�صَّ

نحّرك �لقلم ونبد�أ من نقطة �لبد�ية يف �لد�ئرة من �أ�صفل �إىل �أعلى ب�صكل د�ئري ومن �أعلى �إىل �أ�صفل ب�صورة د�ئرية، 
ثّم من �أ�صفل �إىل �أعلى .

ممار�شةم�شتقّلة:  ) دوركم(
م: �لآن �َصُتنّفذون �لنَّ�َصاط مبفردكم مع مر�عاة �جّتاهات �لكتابة للقطعة )�لد�ئرة( ونطق هذه �لجتاهات.

ــــة ويـــنـــطـــقـــون �جتــــاهــــات �لــكــتــابــة ـــْمـــِريـــر �أقـــالمـــهـــم عـــلـــى نـــقـــاط �لـــــد�ئـــــرة بـــ�ـــصـــورة فــــردّي ـــالِمـــيـــذ بـــَت  ت: يــــبــــد�أ �لـــتَّ

)  ( و�أُمرُّ للمتابعة ، وتقدمي �لّدعم.

 تطبيق:

وًر� لدى  �أقالمهم فوق �لنقاط لر�صم د�ئرة  )  ( فاإذ� لحظُت ُق�صُ �إىل �لتَّالِميذ ممار�صة  مترير  �أطلب  م: 
تلميٍذ عند �ملتابعة و�لّت�صويب �أوّظف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: �أوّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.
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اأهداف الوحدة: 
ُيتوقع من �لّتلميذ يف نهاية �لوحدة �أن يكون قادًر� على �أن:

1- يقر�أ �لق�ص�ص )كتابي( )�أحّب ماما ( )�أحب بابا( )�للنب( )�لنَّمل( )رباب( )د�ر خايل( �ملدرو�صة �صابًقا قر�ءة �صحيحة .
2- ميّيز �أ�صو�ت �حلروف) م - ب - ل - ن - ر -  د - ت( مفتوحة وممدودة بالألف متييًز� دقيًقا.

3- ميّيز �أ�صكال �حلروف)م - ب - ل - ن - ر - د - ت( مفتوحة وممدودة بالألف يف مو��صعها �ملختلفة )بد�ية �لكلمة 
وو�صطها ونهايتها(.

4- يرّكب كلمات  خمتلفة من �أ�صو�ت �حلروف �لتي �صبق له در��صتها يف هذه �لوحدة و�لوحد�ت �ل�صابقة.
5- يقر�أ �لكلمات)�ل�صائعة( قر�ءة ت�صورّية، حماكًيا قر�ءة �ملعّلم/ة.

– ذكاء  – عامر �ملعاند  – �لطائرة �لورقية  ة �ل�صتماعّية )ذكاء �لديك  6- يذكر)�لأحد�ث( �لتي �صمعها يف �لق�صّ
طارق – كرم لطيفة – �لهدهد �حلكيم – تعاون �لفيلة( من خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة .

ث عن �صور �لق�صة �ل�صتماعية من خالل �لإجابة عن �أ�صئلة �ملعلم .  7- يتحدَّ
8- يتحدث عن �ل�صورة �لكلية للق�صة �مل�صتقلة متنبئا مب�صمونها.

9- يقر�أ �لق�ص�ص  �مل�صتقلة ) �أحّب ماما( )�أحب بابا( )�للنب( ) �لنمل ( ) رباب ( ) د�ر خايل( ) �لتمر ( قر�ءة منا�صبة، 
حماكًيا قر�ءَة �ملعّلم/ة من خالل �للوحة ثم �لكتاب .

10- يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�ص�ص �مل�صتقلة ، من خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة.
11- يذكر �أ�صماء �حلروف )م – ب – ل – ن – ر  - د – ت( يف مو��صعها �ملختلفة.

12- يكتب �حلروف )م – ب – ل – ن – ر  - د – ت( يف مو��صعها �ملختلفة.
13- ي�صتنتج �لدرو�ص �مل�صتفادة من �لق�ص�ص �ملدرو�صة .

14- يبدي ��صتح�صاناً ل�صلوكات ومو�قف وردت يف �لق�صة.
15- يبدي رف�صاً ل�صلوكات ومو�قف خطاأ وردت يف �لق�ص�ص.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب �لتلميذدليل �ملعلم

��صم �لق�صة �مل�صتقلة�حلرفرقم �لق�صة�ملو�صوعات�لدرو�ص
�أحب مامام2 - 1َمـ - ما2 - 1
�أحب باباب2 - 2َبـ - با2 - 2
�للنبل2 - 3َلـ - ل2 - 3
�لنملن2 - 4َنـ - نا2 - 4
ربابر2 - 5َر - ر�2 - 5
د�ر خايلد2 - 6َد - د�2 - 6
�لتمرت2 - 7َتـ - تا2 - 7
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الّن�صاط الأّول: )متييز �صوت احلرف » َم « �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(            ) 2 دقيقتان( 

ر�س )1(: حرف )امليم( املفُتوَحة، واملمدودة بالألف  )  َمـ  -  َما  ( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �لتالية:
ة:  تعليمات ملراجعة الق�صّ

ابق، من �للوح �لقالب و�صع �إ�صبعك حتَت كّل كلمٍة �أو ر�صمٍة، و�أ�صْر �إليها )تاأّكد من �أّن �لتَّالِميذ  ر�ص �ل�صَّ - �قر�أ ق�صة �لدَّ
ينظرون �إىل �لكلمات يف �أثناء قر�ءتك؛ لأّنهم لن يتعّلمو� �لِقر�ءَة �إّل �إذ� كانْت �أعُيُنهم على �لكلمات �لتي يقروؤونها(.

- �لآَن قل للتالميذ: 
ة �لتي قر�أناها بالأم�ص.  م: �ليوَم �صُنعيد قر�ءَة �لق�صّ

�صوم(. ة ب�صوٍت منخف�ٍص وم�صموع، ومّررو�  �أ�صابعكم  حتت �لكلمات، و�ل�صور )�لرُّ م: �قروؤو �لق�صّ
ة.  م: ل تنظرو�  �إىل ما يفعل زمالوؤكم،  وكل و�حد منكم يقر�أ ب�صرعته حّتى ميكنه فهم �لق�صّ

ة.  ف، و�إذ� و�صل �أحدكم �إىل �لنِّهاية يرجع �إىل بد�ية �لق�صّ م: ��صتمرو�  يف �لقر�ءة حّتى �أطلب �إليكم �لّتوقُّ
م: �بدوؤو� �لقر�ءة.  

َة(. ت: )يقروؤوَن �لِق�صّ
ُمْر بنَي �لتَّالِميذ لتقدمِي �لّدعم و�مل�صاعدة. 

- عندما ت�صمع خطاأ لدى �لتَّالِميذ ��صتوقفهم، وقل دوري، ثم �أعد �لقر�ءة، �أما �إذ� كان �خلطاأ فردياً فاقرتب من �لتلميذ 
ُثمَّ قل له: )دوري( و�أ�ْصمعه �لقر�ءة �ل�صحيحة للكلمة، و��صتمر يف متابعة �لتَّالِميذ �لآخرين. 

م  ُيَقدِّ ُثمَّ   ، �أ�صياء يعرفونها، فيها �صوت ) م ( باأيَّة حركة كانت  �أو  �أ�صماء،  �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن  م: من �ملمكِن للمعّلم ِ
�لتغذية �لر�جعة.

 م: �ليوم �صنتعلم نطق �صوت ) َم ( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة ، فاإذ� كان فيها �صوت ) َم  ( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 

�إىل �أعلى هكذ�     و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َم ( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�   
منوذج، دوري:

م: �أريدكم �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت ) َم (.

م: كلمة )َموز( فيها �صوُت ) َم (؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     

 م:كلمة )لنب( لي�ص فيها �صوُت ) َم (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

م: كلمة )َم�صجد(  فيها �صوت ) َم (؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     

 م: كلمة )نبيل( لي�ص فيها �صوت ) َم (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف     

ة )  كتابي (.        الزمن: )  5 ( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ
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) 4 دقائق( الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َم( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(   

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: هيا معاً ُنّيز �صوت �حلرف ) َم ( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

 م: كلمة )َموز (.
م ت: 

م:  كلمة )لنب(.
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي »َم�صجد ، نبيل«(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
�لآن قومو� باإغما�ص �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى، �إذ� �صمعتم �صوَت )َم( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )م( يف �لكلمة.
م: )  َموز  (. 

م ت: 

م: )   َلنَب   (.
م ت:  

 )وهكذ� مع كلمتي » َم�ْصِجد ، َنِبيل«(.
تطبيق: 

يكّرر �ملعلِّم/ ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )َمْرَكب ، ِتني، َمْدَر�َصة ، َبْيت(.

تقدمي الّن�صاط: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل �لّلوح خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف)  َم  ( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوت �حلرف ) َم ( مر�عياً فتح �لفم، و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل 

ره مّرة ثانيًة( . �أعلى هكذ�   مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )َم (  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً 

َمـــ
ـــَمـــ

ـــَم

َم

)َمـ(، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً ) َمـ  ، ـــَمــ (، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا،ف�صكاله 
)  ـــَم  ، َم  (.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة ) بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟

بابة �إىل �أعلى هكذ�    . م ت: ) َم ( ُمر�عني فتح �لفم و �لإ�صارة  بال�صَّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟
بابة �إىل �أعلى هكذ�    . ت: ) َم ( ُمر�عني فتح �لفم و�لإ�صارة بال�صَّ
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تطبيق:
بع�ص  »يف  �لفتحة  بط«  �ل�صّ بحركة   ) َم   ( للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
َمَر– َقَمر – َر�َصَم(. �لكلمات، و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة   ، و�لكلمات، هي: )َمْدَر�َصة – �أَ

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ص �لأ�صو�َت لقر�ءة �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كلُّ منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج ، دوري : 
 م: يقوم �ملعلِّم/ ـة بكتابة كلمة)َما / َما( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه .

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف  » َما « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 4 دقائق(
تقدمي الّن�صاط: 

م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) َما ( ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.
منوذج، دوري  :

 م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـ ة �إىل �حلرف )َما ( �ملمدود بالألف قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف )َما( مر�عياً فتح �لفم ومّد 
، وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة. اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  وت مبقد�ر حركتني ، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ �ل�صَّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )َما ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالألف )َما(، وهذ�ن 
بالألف،  �لكلمة ممدود�ً  �آخر  ياأتي يف  �أّما عندما   ،) ــَما   ، )َما   بالألف  �لكلمة ممدوًد�  و�صط  ياأتي يف  ِعندما  �َصكاله 

ف�َصْكالُه: )َما  ، ــَما(.
ممار�صة موّجهة، دورنا:

وُت؟  �ل�صّ ما  وي�صاأل:  �لكلمة(،  وت)َما( يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية – و�صط – ونهاية    م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل �ل�صَّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  . وت مبقد�ر حركتني ، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ م ت: )َما( ُمر�عني فتح �لفم ومّد �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
وُت؟ وت)َما( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل �ل�صَّ

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   . ت: )َما( ُمر�عني فتح �لفم ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني ، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
تطبيق:

وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )َما( يف بع�ص �لكلمات، و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�      ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )َماجد  وت مع �لإ�صارة بال�ّصبَّ نطق �ل�صّ

– روَما(. – �صَما  – �أْقَمار 
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ  بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

َمــا
ـــَمــا

َما

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) َم(  
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م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم ويقروؤها: )َماَما (  )ُيكّرر �ملعلِّم/ ـة ذلك مّرتني(.
م: معناها: �أُمي.

ممار�صة موّجهة، دورنا: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ ـة �إىل كّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )َما / َما(، )َماَما(، معناها: �أمي.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم :

ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة ، ويطلب �إىل �لتَّالِميذ نطق �أ�صو�ت  م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ 
عة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة. �لكلمة مقطَّ

ت: )َما / َما(:) َماَما(.
م: معناها. 

ت: �أُمي.

التعليمات:
ًة �أخرى �إذ� مل يفهم �لتَّالِميذ.    كّرر هذ� �لإجر�ء َمرَّ

ف غري مرّتبة مع �صابقاتها؛ ليتعّرَف عليها �لتَّالِميذ ب�صورٍة م�صتمرٍة.  �عر�ص �لكلمة على لوحٍة د�ئمٍة يف �ل�صّ
عند ممار�صتك �للعبة ركز على �لكلمات �جلديدة �أوًل، ثم �لكلمات �ل�صابقة �لتي ترى �أن �لتَّالِميذ يحتاجون �إىل   

قر�ءتها.  
حيح، وُقل: �لآن )دوركم(، فريّدد �لتَّالِميذ �لأ�صو�ت   �إذ� �صمعت �أيَّ خطاأ ��صتوقفهم، وقل: )دوري(، ثّم قّدم �لّنطق �ل�صّ

ب�صكٍل جماعيٍّ .
 �لعب لعبة �لكلمات �ل�ّصائعة مع �لتَّالِميذ: 

 �كتب كّل كلمٍة �صائعٍة جديدةٍ على ِبَطاقاٍت بحروٍف كبريٍة، و�صعها على �حلائط. 
، و�جعلهم يقروؤون كلمًة خمتلفًة يف كّل َمّرٍة )ل تتحّدث، �أ�صر فقط(.   �أَ�ِصر �إىل كّل كلمة ب�صكٍل ع�صو�ئيٍّ

 ��صاأل �لتالميذ: »من يريُد منكم �أْن يكوَن معّلًما �لآن؟« )يرفع �لتَّالِميذ �أيديهم �إذ� �أر�دو� �أن يقومو� بدور �ملعلِّم/ ـة(. 
 �خرت تلميًذ�، و�أخربه كيف يقف، وميثل دور �ملعّلم/ـة وُي�ِصرْيُ �إىل �لكلمات لبقية �لتَّالِميذ و�لتَّالِميذ يقروؤون.

 يقوم هذ� �لتلميذ باختيار تلميذ �آخر ل�صتكمال �لّلعبة. 
 كلما كان لديك وقٌت ��صتمر يف هذه �للُّعبة خالل �ليوم.   

َمـا / َمـا

اخلطوة )4(:          الكلمات ال�ّصائعة        الزمن: )5( دقائق

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً. 
تني �إىل ثالث مر�ٍت. م: دوري: هذه �لكلمة هي: )�أنا ( وُي�ِصرْيُ �إليها، ويَكررها مرَّ

م: معناها: )ي�صري�ملعلم �إىل نف�صه(.
م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�أنا( )�أَ�ِصْر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءة �لتَّالِميذ لها(. 

رها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: )�أنا(  )ُيَكرِّ
م:  ما معناها؟.

ت: )ي�صري�لتلميذ �إىل نف�صه(. 
�أو كلمة  �لكلمة مبثال  �ملعلم معنى  (  و معناها: )يو�صح  �أُِحبُّ   ( نف�صها مع كلمة:  �لإجر�ء�ت  /ـة  �ملعلِّم  م: يطبق 

م�صتخدمة يف بيئة �لتلميذ.(.
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التعليمات: �إقر�أ �لق�صة جيد�ً يف �ملنزل، وحاول ��صتيعابها كاملة حتى تتمكن من متثيلها وتقم�ص �صخ�صياتها وحكايتها 
للتالميذ باأ�صلوب مثري وم�صوق.

ة ممتعًة وم�صّوقًة، و�أريد منكم :  م: �ليوم �صاأقر�أ لكم ق�صّ
- �جللو�ص يف و�صٍع منا�صٍب ومريٍح. 

- �لإن�صات �جلّيد للقر�ءة. 
ة. - �لإجابة عن �لأ�صئلة �لتي �صاأطرحها عليكم بعد قر�ءة �لق�صّ

ة ) ذكاء �لديك ( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا متثيل �ملعنى.   م: ِ�ْحِك ق�صّ
ر�أى ثعلب جائع ديكاً يقُف على �صوٍر �أحد �لبيوت، فناد�ه: �نزل �أيها �لديك  فاأنا �أريُد �أن �أ�صتمع �إىل غنائك و�أ�صتمتَع 

ب�صوِتَك �جلميِل .
ر �لديُك قلياًل ثم قال: ح�صناً لقد �صدقت فها هو �لذئُب قادٌم َخْلَفَك لي�صتمتع معك ب�صماع غنائي، �صمَع �لثعلُب �أنَّ  فكَّ

�لذئب قادم فهرَب م�صرعاً.

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وّجه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية:   م: ِ�ْحِك �لق�صّ
1ـ  م:ماذ� ر�أى �لثعلب ؟

ت-  ر�أى ديكاً يقف على �صور.
2ـ م:ماذ� طلب �لثعلب �إىل �لديك ؟

ت- طلب �إىل �لديك �أن ينزل �إليه وي�صمعه �لغناء.
يك من مكر �لثَّعلب ؟ 3 م:كيف تخلَّ�ص �لدِّ

ت- �أخربه �أن �لذئب خلفه فخاف �لثعلب. وهرب .
ة، وتعلَّم مفرد�ٍت جديدة. م: تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ

ورة وناق�ص  ة �ل�صتماعّية )ذكاء �لديك(، و�طلب �إليهم و�صف �ل�صّ م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صّ
ة لأ�صرهم.  حمتوياتها معهم، ُثّم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صّ

اأ ـ  املحادثة: 
ة �مل�صتقلة )�أُِحبُّ َماَما(؛ لتكون م�صاعدة على فهم �لق�صة �أو �لتنبوؤ  ورة �لكليَّة �ملوجودة يف مقدمة �لق�صَّ م: �عر�ص �ل�صُّ
للتحدث عن  �لتَّالِميذ  لعدد من  �ملجال  و�ترك  ة.  �لق�صَّ ن�ص  �إخفاء  بالعتبار  �لأخذ  قر�ءتها، مع  قبل  مب�صمونها 

ورة، م�صتعيناً بالأ�صئلة �لتالية: �ل�صُّ
- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟ 

- ملاذ� حتب �لأم طفلها؟
- ماذ� تتوقعون  من �أحد�ث يف �لق�صة ؟ 

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:         القراءة ال�صتماعّية    

ة: )اأُِحبُّ َماَما(.          الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:        القراءة امل�صتقّلة: ق�صّ
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��صتمع �إىل �إجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ب ـ  قراءة الق�صة:

ة )�أُِحبُّ َماَما( كاملًة. �أعر�ص  للتالميذ ن�ص ق�صّ

تعليمات التنفيذ للمعّلم:
  نفذ خطوة �لق�صة �مل�صتقلة م�صتعيناً بالتعليمات �لتالية:

  �قر�أ �لق�صة �ملّدونة على �للوحة قر�ءة مكتملة معربة.
  مّرر �إ�صبعك حتت كّل كلمة �أو ر�صمة)�صورة( يف �أثناء قر�ءتها . 

ور( �لتي حتتاج �إىل تو�صيح �أينما وجدت ، ُثّم �طلب    �قر�أ �لفقرة �لأوىل مع تو�صيح معاين �لكلمات  �أو �لر�صومات )�ل�صّ
�إىل �لتَّالِميذ �إعادة قر�ءة �لفقرة نف�ِصها من �للوح، وهكذ� مع �لفقر�ت �لأخرى.

ة.    ��صتمر يف �لقر�ءة مع تعريف �لتَّالِميذ باأهمّية �لنتقال من فقرة �إىل �أخرى، حّتى �لنتهاء من �لق�صّ
  ناق�ص �لتَّالِميذ عن حمتوى �لق�صة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لتالية.

الأ�صئلة : 

  ��صتمع �إىل �إجابات �لتَّالِميذ وقدم �لدعم �ملنا�صب.
  وجه �لتَّالِميذ �إىل قر�ءة �لق�صة ب�صوٍت منخف�ٍص وم�صموع على �أْن َتِتّم �لقر�ءة من قبل �لتَّالِميذ يف �آن و�حد ب�صورٍة 

منفردٍة.
  ُمّر بني �صفوف �لتَّالِميذ، و��صتمْع �إىل قر�ءتهم فرد�ً فرد�ً، مقدماً لهم �لعون عند �لحتياج.

  عندما ت�صمع �أخطاًء �صائعة لدى �لتَّالِميذ ��صتوقفهم، وقل: »دوري«، ُثمَّ �أعد �لقر�ءة من �للوح �لقالب، �أما �إذ� كان 
�خلطاأ فردياً فاقرتب من �لتلميذ، وقل له: »دوري« و�أ�صمعه �لقر�ءة �ل�صحيحة للكلمة، ُثمَّ ��صتمر يف متابعة �لتَّالِميذ 

�لآخرين.
  وّجه �لتَّالِميذ �إىل قر�ءة ما تعّلموه لأ�صرهم.

م: �إىل �أين �أخذت �لأم طفلها؟
م: ملاذ� يذهب �لطفل �إىل �ملدر�صة؟

م: ملاذ� يحب �لطفل �أمه؟
م: ملاذ� كان �لولد �صعيًد�؟

ت: �إىل �ملدر�صة.
ت: ليتعلم.

ت: )تقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة(.
ت: لأّنه يقر�أ، لأنه ذهب �إىل �ملدر�صة ، لأنه يتعلم.

َماَما

�صعيداأقراأتاأخذين اإىل املدر�صة

�أََنا�أََنا �أُِحبُّ َماَما، ، .. �أََنا
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�َصهم وم�ْصكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة، ثم طبِّق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )م( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )م ( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف )م ( ��صمه )ميم( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )مـ ، ــمـ ، ــم ، م(.
ف  م: مرة �أخرى ��صم �حلرف )ميم(، )ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة )مـ ، ــمـ ، ــم ، م(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ

رقم )1(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف ) م ( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م: يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم تكتبون �أ�صكال �حلرف بعدي يف �لهو�ء. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )م( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

�ص�صة يف كتبهم  مر�عياً قدر�ت  فحة �ملخَّ ف رقم )3( من �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

فحة، ُثّم  وّجههم  د من �أّنهم فتحو� �ل�صّ ة بهذ� �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكَّ نَبه �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لتَّطبيقات �خلا�صَّ
ة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم. �إىل تنفيذ �ملهمَّ

تنويه:

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )7(:          الكتابة.                        

كتابة حرف ) م ( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :
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ر�س )2(: حرف )الباء( املفتوحة ، واملمدودة بالألف  ) َب ـ َبا( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ص)1( . يتم مر�جعة �لِق�صّ

�أ�صياء يعرفونها، فيها �صوت ) ب ( باأيَّة حركة كان ، ويقدم  �أو  �أ�صماء،  �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن  م: من �ملمكِن للمعّلم/ـة 
�لتغذية �لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )َب( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )َب( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�     و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َب( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َب(.

م:  كلمة )َبلَد( فيها �صوُت )َب(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�    
 م: كلمة )َقر�أ( لي�ص فيها �صوُت )َب (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

 م: كلمة )َبْيت(  فيها �صوُت )َب (؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     

 م: كلمة )َخَرج( لي�ص فيها �صوت )َب (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     
ممار�صة موّجهة، دورنا:

م: هيا معاً ُنّيز �صوت )َب( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 
م:  كلمة )َبلَد(.

م ت: 
م:  كلمة )َقر�أ(.

م ت:  
)وهكذ� مع كلمتي »َبْيت «» و »َخَرج «(.

م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )َب( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� 
مل ت�صمعو� �صوت )ب( يف �لكلمة.

م: )َبلَد  (. 
ت: 

م: ) قر�أ (.
ت:   

 )وهكذ� مع كلمتي »َبْيت« و » َخَرج«(.
تطبيق:

يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )َباب ، َقلم ، َبَقرة ، َعلَم(.

ة )اأُِحبُّ َماَما(.           الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف.           الزمن: )10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »َب« �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(          ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َب( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(            ) 4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » َب « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م:ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )َب( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )َب ( مر�عياً فتح �لفّم، و�لإ�صارة بال�ّصبابة �إىل 

ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )َب(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً    م: 

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) َبا(  ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف ) َبا ( ممدوًد� بالألف قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف ) َبا( 

َبـــ
ـــَبـــ

ـــَب

َب

َبــا
ـــَبــا

)َبـ(، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً )َبـ ، ـَبـ(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا،ف�صكاله )ـَب، 
َب(.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
– ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟  م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة  )بد�ية – و�صط 

م ت: )َب( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�  .
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟
بابة �إىل �أعلى هكذ�  . ت: )َب( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صَّ

تطبيق:
بع�ص  »�لفتحة« يف  بط  �ل�صّ بحركة  )َب(  للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  ريع؛  �ل�صَّ وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
، و�لكلمات، هي: )َبْرد، َجَبل ، َذَهَب ، �َصِرَب (. �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ� 

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ، )وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. وت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ مر�عياً فتح �لفّم ومد �ل�صَّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )َبا(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالألف )َبا(، وهذ�ن 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالألف )َبا، ـَبا(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالألف، ف�َصْكالُه: 

)َبا، ـَبا(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )َبا( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل:  ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صَّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   . وت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ م ت: )َبا ( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت)َبا( يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  . ت: )َبا ( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َب(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )َبا ( يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )َباب، َرَباب، ِقَباب،  وت مع �لإ�صارة بال�ّصبَّ �ل�صّ

َغاَبا، ِقَبا (.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َم ،َما( �لتي �صبق در��صُتها.

املراجعة:
ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمة �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي )َماَما( و�إذ� �صمع خطاأ، يوظف �أ�صلوب )دوري ، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ص �لأ�صو�ت لقر�ءة �لكلمات.

بط  م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
�خلا�صة به. وبعد �أْن ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة 

كاملة. 
منوذج  ، دوري: 

م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة)َبا/ َبا( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.
م:  يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )َباَبا( )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.

معناها: �أبّي.
ممار�صة موّجهة، دورنا :

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.
م ت: )َبا/ َبا(، )َباَبا (. معناها : �أبّي .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب �إىل �لتالميذ نطق �أ�صو�ت �لكلمة 

مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.
ت: )َبا/ َبا( ، )َباَبا (.

م: معناها. 
ت: �أبّي.

تطبيق:
م: دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع 

�لإ�صارة و�لكلمات هي: )َبا/ب( ، ) َباب(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

َبـا / بـا
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(، ر�جع تنفيذ �لتعليمات  املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)�أنا ، �أُِحبُّ
يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها.

تني �إىل ثالث مر�ٍت. رها مرَّ م: دوري: هذه كلمة )�أَْقَر�أُ ( وُي�ِصرْيُ �إليها، وُيَكرِّ
م: معناها: �صرت �أقر�أ و�أ�صتطيع �أن �أتعلم.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي ) �أْقَر�أُ ( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
رها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: ) �أْقَر�أُ ( ) ُيكرِّ

 م: ما معناها؟.
ت: )�صرت �أقر�أ و�أ�صتطيع �أن �أتعلم(. 

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )َنْحُن(  و معناها: )ُكلنا(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( من  �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(
ة )�لطائرة �لورقية( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا متثيل �ملعنى.   ِ�ْحِك ق�صّ

، قال �صابر ماذ� �صتفعل بهذه �لورق يا �صمري؟ قال �صمري:  ز�ر �صمري �صديقه �صابر يوم �لعطلة، و�أح�صر معه ورقاً 
�صاأ�صنع من هذه �لورق طائرة، قال �صابر: وماذ� �صتفعل بالطائرة؟ قال �صمري: �صاأركب �لطائرة و�أقودها. 

�صنع �صمري طائرته �لورقية، وربطها بخيط، ثم �أطلقها يف �لهو�ء، �نطلقت �لطائرة حملقة يف �ل�صماء، قال �صابر: 
�صاأكون معك يا �صمري  �إن �صاء �هلل و�صنحمي وطننا جميعاً . 

ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ
  م:ماذ� �صنع �صمري بالورق؟

ت: �صنع طائرة ورقية.
م:بر�أيك ملاذ� �ختار �صمري �أن يكون طيار�ً؟

ت: كي يحمي وطنه �صد كل �لأعد�ء. )تقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة(.
م:ماذ� كان �صمري �صيفعل لو كان له طائرة حقيقة؟

ت: تقبل �أّية �إجابة من �لتالميذ.
ة، وَتعلُّم مفرد�ٍت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ

ورة،  �ل�صُّ �إليهم و�صَف  و�طلب  �لورقية(،  )�لطائرة  �ل�صتماعيَّة  ة  �لِق�صّ كتبهم على �صورة  �إىل فتح  �لتَّالِميذ  ه  - وجِّ
ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ وناق�ص حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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ة: )اأُِحّب بابا(        الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:       القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1( ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

اأ ـ املحادثة: 
ة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها  ة �ملُ�ْصَتِقّلة: )�أُِحبُّ بابا(، لتكون م�صاعدة على فهم �لِق�صّ �عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لِق�صَّ
ة عن عر�ص �ل�صورة، و�ترك �ملجال لعدد من �لتَّالِميذ للتحدث  قبل قر�ءتها مع �لأخذ بالعتبار �إخفاء ن�ص �لِق�صّ

ورة، م�صتعيناً بالأ�صئلة �لتالية: عن �ل�صُّ
ورة؟  - ماذ� تالحظون يف �ل�صّ
- ماذ� يعمل  �لأب مع �بنته ؟

ة ؟   - ماذ� تتوقعون  من �أحد�ث يف �لِق�صّ
��صتمع لإجاباتهم وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.

ة: ب ـ قراءة الِق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة )�أُِحبُّ بابا( كاملًة. �أعر�ص للّتالميذ ن�ص �لِق�صّ

م: مباذ� ي�صاعد �لأب �بنته؟
م: من �لذي كان يقر�أ؟

م: ملاذ� حتب  �لطفلة �أباها؟
م: ملاذ� كان �لأب و�لطفلة  �صعد�ء؟

ت: بالقر�ءة.
ت: �لطفلة.

ت: )تقبل �أّية �إجابة منا�صبة (.
ت: لأنهم يقروؤون.

الأ�صئلة: 

�أََنا �أَْقَر�أُ .َباَبا
�ُصعداءيعلمني القراءة

َنْحُن�أََنا �أُِحبُّ َباَبا.  ..
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، 
على  كاماًل  �لكتابة  نوذج  و�ر�صم  �لأقالم،  وم�صكهم  جلو�صهم  طريقة  ولحظ 

و�صيلة، ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف ) ب ( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة 

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف ) ب( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف ) ب ( ��صمه )باء( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )بـ ، ـبـ ، ـب ، ب(.
ف  م: مرة �أخرى ��صم �حلرف )باء(، ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة )بـ ، ـبـ ، ـب ، ب(.وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ

رقم )1(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ب( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �كتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )ب( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  فحة �ملخ�صَّ ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )7(:              الكتابة.                         

كتابة حرف ) ب( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :

فحة، ثم  وّجههم  َنبه �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لتطبيقات �خلا�صة بهذ� �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من �أّنهم فتحو� �ل�صّ
�إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم. 

تنويه:
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ر�س )3(: حرف )الالم( املفتوحة ، واملمدودة بالألف  ) َل ـ ل( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(:  يتم مر�جعة �لِق�صّ

، ويقدم  باأيَّة حركة كان  �أ�صياء يعرفونها، فيها �صوت ) ل (  �أو  �أ�صماء،  �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن  م: من �ملمكِن للمعّلم/ـة 
�لتغذية �لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )َل( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت ، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )َل( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�    و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َل( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�   

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َل(.

م:  كلمة )َلنَب( فيها �صوُت )َل(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�   

 م: كلمة )َبا�ص( لي�ص فيها �صوُت )َل (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )َلِعَب(  فيها �صوُت )َل (؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      

 م: كلمة )هاتف( لي�ص فيها �صوت )َل (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     
ممار�صة موّجهة، دورنا:

م: هيا معاً ُنّيز �صوت )َل( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 
م:  كلمة )َلنَب(.

م ت:   
م:  كلمة )َبا�ص(.

م ت:    
)وهكذ� مع كلمتي »َلِعَب« و »هاتف«(.

 ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَل �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )َل( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� 
مل ت�صمعو� �صوت )ل( يف �لكلمة.

م: )َلنَب (. 
ت:    

م: )َبا�ص(.

ت:    
 )وهكذ� مع كلمتي » َلِعَب« و » هاتف«(.

ر ،َعلٌَم ، �َصمك (. تطبيق:  يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )َلْيُمون ، َنِ

ة )اأِحبُّ بابا(.          الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

)الوعي ال�صوتي(  ) 2 دقيقتان(  الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »َل « �صماعًا( 
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) 4 دقائق( الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َل( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(  

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » َل « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة(     ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )َل( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )َل ( مر�عياً فتح �لفّم، و�لإ�صارة بال�ّصبابة �إىل 

ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )َل( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً   )َلـ(، 

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ل(  ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ل( ممدوًد� بالألف قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف )ل( 

َلـــ
ـــَلـــ

ـــَل

َل

ل
ـــال

ل

وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً )َلـ ، ـلَـ(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا، ف�صكاله )ـَل، َل(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
م ت: )َل( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�   .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

بابة �إىل �أعلى هكذ�   . ت: )َل( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صَّ
تطبيق:

بط »�لفتحة« يف بع�ص �لكلمات،  ريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )َل( بحركة �ل�صّ وت �ل�صَّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ�   ، و�لكلمات هي: )َلنَب ، َعلَم ، �أمَل ، حقل، َقاَل(.

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ، )وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. وت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ مر�عياً فتح �لفّم ومد �ل�صَّ
بالألف )ل(، وهذ�ن  �لكلمة ممدوًد�  بد�ية  ياأتي يف  �صكُل حرف)ل( عندما  �صارًحا: هذ�  �لّلوحة  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالألف )ـال، ل(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالألف، ف�َصْكالُه: 

)ـال، ل(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )ل( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل: ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   . م ت: )ل( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت)ل( يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

. اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   ت: )ل( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َل(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )ل( يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�    مر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )لِعَب ، َعالَمة،  وت مع �لإ�صارة بال�ّصبَّ �ل�صّ

قال(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َم ،َما ــ َب ، َبا( �لتي �صبق در��صُتها.

املراجعة:
ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )َماَما ، َباَبا( و�إذ� �صمع خطاأ، يوظف �أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ص �لأ�صو�ت لقر�ءة �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) َما/ ًل ( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م:  يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )َماًل(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك 
مّرتني(.

م: معناها: نقود �أو فلو�ص .
ممار�صة موّجهة، دورنا:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.
م ت: )َما/ ًل(، )َماًل(. معناها : نقود �أو فلو�ص .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
�أ�صو�ت  نطق  �لتالميذ  �إىل  ويطلب   ، �ل�ّصبورة/�لّلوحة  على  �ملكتوبة  بالكلمة  كلِّ حرٍف/ مقطٍع  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 

�لكلمة مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.
ت: )َما/ ًل(، )َماًل(.

م: معناها. 
ت: نقود.

تطبيق:
م: دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع �لإ�صارة 

و�لكلمات هي: )مَلـ/ـلَـ/ـَم( ، ) مَلْلََم (، )ل/َم( ، ) لَم (.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

 َمـا / ل
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، �أقر�أ ، نحن (، ر�جع تنفيذ  املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:) �أنا ، �أُِحبُّ
�لتعليمات يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً. 
م: دوري: هذه �لكلمة هي: )�حَلْمُد هلل( وُي�ِصرْيُ �إليها، وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ٍت.

م: معناها: �ل�صكر هلل.
م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�حَلْمُد هلل( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 

ت: )�حَلْمُد هلل( )يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
 م: ما معناها؟.

ت: )�ل�صكر هلل(. 
يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�لّلنَب(  و معناها: )�حلليب �أو �حلقني(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( �لّدر�ص )1( �لوحدة)2(
ة )عامر �ملعاند( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا متثيل �ملعنى.   ِ�ْحِك ق�صّ

ٍب، و�صاَر  �صيف( ، َنظَر �إىل �لّلوحِة ِبَغ�صَ عاد َعاِمٌر ِمَن �ملَدَر�َصِة فر�أى لْوحًة مكتوباً عليها: )َرجاًء ل مت�ِص على هذ� �لرَّ
الء على َعاِمٍر، فاتَّ�َصَخْت  رِي، وفجاأًة �َصَقَط َبْع�ُص �لطِّ �صيِف، �أ�صرَّ َعاِمٌر على �ل�صَّ ياً ، �صاَح بِه َرُجٌل: �بتِعْد يا ُبَنيَّ َعِن �لرَّ مَتَحدِّ
ِة  ا يف �ملرَّ َمالِب�ُصُه ، َفَنَظَر �إىل �لأَْعلى َفَر�أى َعاِماًل ُيْطِلي �لِبناَء ِمَن �خلاَِرِج، ِعْندئٍذ �أْدرَك َعاِمٌر عاقبَة فعله، وقاَل يف نف�ِصِه: رمبَّ

�لقاِدمِة َتَقُع علَيَّ ِحجاَرٌة ثقيلٌة.

ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ
1ـ ماذ� كان مكتوٌب  يف �للوحة؟

�صيف. ت : َرجاًء ل مت�ِص على هذ� �لرَّ
2ـ كيف كان رّدة فعل عامر على �ملكتوب يف �للوحة؟

ياً. ٍب، و�صاَر مَتَحدِّ ت :  َنظَر �إىل �لّلوحِة ِبَغ�صَ
�صيف ؟ 3ـ ما �لذي حدث لعامر عندما �أ�صّر على �ل�صري يف �لرَّ

الء على َعاِمٍر، فاتَّ�َصَخْت َمالِب�ُصُه. ت : �َصَقَط َبْع�ُص �لطِّ
4ـ كيف �صتفعل �أنت لو قر�أت تلك �للوحة ؟

�صيف ولن �أم�صي عليه. )�أوتقبل �أّية �إجابة معقولة(.   ت: �صاأبتعد عن هذ�  �لرَّ
ة وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ

ورة، وناق�ص  �ل�صُّ �إليهم و�صَف  �ملعاند( و�طلب  ة �ل�صتماعيَّة )عامر  �لِق�صّ �إىل فتح كتبهم على �صورة  �لتَّالِميذ  ه  - وجِّ
ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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(.      الزمن: )10( دقائق ة: )الّلَبُ اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

اأـ املحادثة: 
ة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها  (، لتكون م�صاعدة على فهم �لِق�صّ ة �ملُ�ْصَتِقّلة: )�لّلنَبُ ورة �ملوجودة يف مقدمة �لِق�صّ م: �عر�ص �ل�صُّ
ة عند عر�ص �ل�صورة، و�ترك �ملجال لعدد من �لتَّالِميذ للتحدث  قبل قر�ءتها مع �لأخذ بالعتبار �إخفاء ن�ص �لِق�صّ

ورة، م�صتعيناً بالأ�صئلة �لتالية: عن �ل�صُّ
ورة؟  - ماذ� تالحظون يف �ل�صّ

- ماذ� يوجد يف �لكوب؟
ة ؟   - ماذ� تتوقعون  يف �لِق�صّ

��صتمع لإجاباتهم وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ة: ب ـ قراءة الِق�صّ

ة �ملُ�ْصَتِقّلة)�لّلنب( كاملًة. �عر�ص للّتالميذ ن�ص �لِق�صّ

ة؟ م: ما �لذي تدور حوله �لق�صّ
م: ماذ� �أعطت �لأم �لولد؟

م: ماذ� ��صرتى �لولد من �لدكان؟
م: ماذ� قال �جلميع عند �لنتهاء من �صرب �للنب؟

م:  ملاذ� ن�صكر �هلل؟

ت: �صرب �لّلنب.
ت: مال.

ت: لبًنا
ت : �حلمد هلل

ت: ) تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(

الأ�صئلة:

َماَل، �أََناَماَما
تعطيني

ي�صرب

ا�صرتي

ت�صرب

اأ�صرب

نقول

. ،�أََنا�للَّنَبَ �للَّنَبَ

، .�للَّنَبَ �للَّنَبَ ْمُد هلِل.َنْحُنَماَماَباَبا �حْلَ
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة، ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ل( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ل( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف )ل( ��صمه )لم( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )لـ ، ـلـ ، ـل ، ل(.
ف  م: مرة �أخرى ��صم �حلرف )لم(، )ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة )لـ ، ـلـ ، ـل ، ل(.وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ

رقم )1(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ل( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )ل( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة حرف ) ل( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :

فحة، ثم  وّجههم  َنبه �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لتطبيقات �خلا�صة بهذ� �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من �أّنهم فتحو� �ل�صّ
�إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )4(: حرف )النون( املفتوحة، واملمدودة بالألف  ) َن ـ َنا( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2(  �لّدر�ص )1(. يتم مر�جعة �لِق�صّ

م: من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها، فيها �صوت )ن( باأيَّة حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )َن( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت ، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )ن( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�    و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َن( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َن(.

م:  كلمة )َنِبيل( فيها �صوت )َن(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�   
 م: كلمة )�صورة( لي�ص فيها �صوت )َن(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�   

 م: كلمة )َنْعبُد(  فيها �صوت )َن(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )ذئب( لي�ص فيها �صوت )َن(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )َن( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )َنِبيل(.
م ت:  

م:  كلمة )�صورة(.
م ت:   

)وهكذ� مع كلمتي »َنْعبُد« و » ذئب«(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )َن( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� 

مل ت�صمعو� �صوت )ن( يف �لكلمة.
م: )َنِبيل(. 

ت:  
ورة(. م: )�صُ

ت:   
 )وهكذ� مع كلمتي »َنعُبد« و » ِذئب«(.

ر ، ِوَزة ، َن�ِصيم ، �صبح(. تطبيق:  يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )َنِ

ة )الّلَب(.         الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:        مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »َن« �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(       ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َن( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(              )4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » َن « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة(     ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )َن( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )َن ( مر�عياً فتح �لفّم، و�لإ�صارة بال�ّصبابة �إىل 

ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة  �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )َن(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً  )َنـ(، 

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )َنا(  ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف )َنا( ممدوًد� بالألف قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف )َنا(

َنـــ
ـــَنـــ

ـــَن

َن

َنــا
ـــَنــا

َنا

وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً )نـ ، ـَنـ(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا، ف�صكاله )ـَن، َن(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
م ت: )َن( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�   .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

بابة �إىل �أعلى هكذ�   . ت: )َن( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صَّ
تطبيق:

بع�ص  يف  »�لفتحة«  بط  �ل�صّ بحركة  )َن(  للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
�لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ�    ، و�لكلمات، هي: )َنِبيل ، �أَن�ص ، َجَنّة ، �آَمَن ، َباَن (.

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ،)وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. وت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ مر�عياً فتح �لفّم ومد �ل�صّ
)َنا(، وهذ�ن  بالألف  �لكلمة ممدوًد�  بد�ية  ياأتي يف  )َنا(عندما  �صكُل حرف  �صارًحا: هذ�  �لّلوحة  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالألف )َنا، ـَنا(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالألف، ف�َصْكالُه: 

) َنا، ـَنا(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  �ل�صّ ما  مت�صائاًل:  �لكلمة(،  – ونهاية  وت )َنا( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط  م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  . م ت: )َنا( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت )َنا( يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

. اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ت: )َنا( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َن(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )َنا( يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )َنار، �أَنار ، مَنال،  وت مع �لإ�صارة بال�ّصبَّ �ل�صّ

ُقلَنا ، ُعدَنا(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم/ـة مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َم ،َما ـ َب ، َبا ــ َل ، ل( �لتي �صبق در��صُتها.

�أ�صلوب:  يوظف  �صمع خطاأ،  و�إذ�  ماًل(   ، َماَما  )َباَبا،  �صابقاً، وهي:  در�صوها  �لتي  �ملزج  كلمات  �ملعلِّم/ـة  ير�جع  املراجعة: 
)دوري ، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ص �لأ�صو�ت لقر�ءة عدد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) َنـ/ــَمـ/ـال/ُت( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.
�أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم ويقروؤها: )َنَالُت( )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة  �إ�صبعه   م: يقوم ب�صحب 

ذلك مّرتني(.
م: معناها: جمع نلة وهي ح�صرة �صغرية متعاونة.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )َنـ/ــَمـ/ـال/ُت(، )َنَالُت (. معناها : جمع نلة وهي ح�صرة �صغرية متعاونة .
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب �إىل �لتالميذ نطق �أ�صو�ت �لكلمة 
مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )َنـ/ــَمـ/ـال/ُت(، )َنَالُت (.
م: معناها. 

ت: جمع نلة وهي ح�صرة �صغرية متعاونة.
م: يعر�ص �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )َمـ/ـَنا/َل( ، )َمَناُل( باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها.

تطبيق:
م : دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع �لإ�صارة 

و�لكلمات هي: )َبـ/ـَنا/ُن(، )َبَنان(، )َنا/َل(، )َنال(  .
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

َنـ/ـَمـ/ـاَل/ُت
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املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:) �أنا ، �أُِحبُّ ، �أْقر�أُ ، َنحُن ، �حلمد هلل، 
�لّلنب (، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( �لوحدة )2( �لدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها.

م: دوري: هذه كلمة )�لنَّْمل ( وُي�ِصرْيُ �إليها، وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ٍت.
م: معناها: جمع نلة وهي ح�صرة �صغرية متعاونة تعي�ص حتت �لأر�ص.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي: )�لنَّْمل( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءة �لتَّالِميذ لها(. 
ت: )�لنَّْمل( )يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: )جمع نلة وهي ح�صرة �صغرية متعاونة(. 

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )َثالث(  و معناها: )عدد(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( من  �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.
ة )ذكاء طارق( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا متثيل �ملعنى.   ِ�ْحِك ق�صّ

باح مل يجد  كان لطارق دجاج  يقوم برتبيتها، ويف يوم ت�صّلل  �لثعلب  لياًل �إىل بيِت �لّدجاِج و�أكَل دجاجة وديكا ، ويف �ل�صّ
، ي�صمح للثعلب بالّدخول ول  لبيت �لّدجاج  �أكل �لدجاج، ف�صنع باباً  �لّثعلب من  طارق �لّدجاجة و�لّديك، فّكر بفكرة ؛ملنع 
ي�صمُح له باخلروِج . ويف �ل�صباح ذهب طارق �إىل بيت �لدجاج فوجد�أن �لثعلب قد وقع يف �لفخ. �أ�صرع طارق وعّلق جر�صاً على 

عنق �لثعلب، ثّم �أطلقه.
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

1ـ �أين وقعت �أحد�ث هذه �لق�صة؟   
 ت: يف بيت طارق. 

 2 ـلماذ� �صنع طارق باباً خا�صاً لبيت �لدجاج؟ 
 ت: ملنع �لثعلب من �أكل �لدجاج و�لنتقام منه.

 3ـ ماذ� و�صع طارق حول عنق �لثعلب؟
 ت: علق جر�صاً على عنق �لثعلب . 
 4ـ ماذ� تتوقع �أن يحدث للثعلب؟ 

 ت: �صيتوقف عن �لت�صلل �إىل بيوت �لدجاج – �صيرتك �لقرية – �صيحاول �إخر�ج �جلر�ص – )تقّبل �لإجابات �ملعقولة كاّفة(. 
 5ـ ماذ� تتعلم من �لق�صة؟

ت: ��صتخد�م �لتفكري، و�لهتمام باأمر �لآخر. ) تقّبل �لإجابات �ملعقولة كاّفة(.  
ة، وَتعلُّم مفرد�ٍت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ

وناق�ص  ورة،  �ل�صُّ و�صَف  �إليهم  و�طلب  طارق(  )ذكاء  �ل�صتماعيَّة  ة  �لِق�صّ �صورة  على  كتبهم  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  ه  وجِّ  -
ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم  �لطالع على �ل�صُّ
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ة: )النَّمل(.        الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:         القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6(،�لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

املحادثة: 
ة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها  ة �ملُ�ْصَتِقّلة: )�لنَّْمل(، لتكون م�صاعدة على فهم �لِق�صّ م: �عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لِق�صّ
ة عند عر�ص �ل�صورة، و�ترك �ملجال لعدد من �لتَّالِميذ للتحدث  قبل قر�ءتها مع �لأخذ بالعتبار �إخفاء ن�ص �لِق�صّ

عن �ل�صورة، م�صتعيناً بالأ�صئلة �لتالية:
ورة؟  -  ماذ� تالحظون يف �ل�صّ

- ماذ� ت�صاهد �لبنت؟
ة ؟   - ماذ� تتوقعون  يف �لِق�صّ

��صتمع لإجاباتهم وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ة: قراءة الِق�صّ

ة �ملُ�ْصَتِقّلة)�لّنْمل( كاملًة. �عر�ص للّتالميذ ن�ص �لِق�صّ

م: ماذ� �صاهدت منال ؟
م: ماذ� ت�صلق �لنمل؟

م: كم عدد �لنمل �لتي �صقطت يف �ملاء؟
م: ملاذ� �صقط �لنمل يف �ملاء؟

م: كيف �أنقذ �لنمل �لنمالت �لثالث؟
م: ما �لذي �أعجب منال يف �لنمل؟

ت: �لنمل.
ت: ت�صلق �ل�صجرة.

ت: ثالث.
ت: ) تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(

ت: بنى ج�صر�ً من �لنمل و�صعدت عليه.
ت:  تعاون �لنمل.

الأ�صئلة:

�لنَّْمَل، �لنَّْمُلَمَناُل

ت�صقط يف املاءيت�صلق ال�صجرةت�صاهد

حتُب َتَعاون النمليت�صلق اجل�صريبني ج�صرًا

،،

،،

اَلٍت َثاَلُث َنَ

�لنَّْمِل.َمَناُل�لنَّْمُل�لنَّْمُل



57الوحدة الثانية

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة، ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ن( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة.

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ن( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف )ن( ��صمه )نون( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )نـ ، ـنـ ، ـن ، ن(.
ف  م: مرة �أخرى ��صم �حلرف )نون(، ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة )نـ ، ـنـ ، ـن ، ن( وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ

رقم )1(.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ن( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م: يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )ن( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة حرف ) ن( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :

فحة، ثم  وّجههم  َنبه �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لتطبيقات �خلا�صة بهذ� �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من �أّنهم فتحو� �ل�صّ
�إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم. 

تنويه:
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ر�س )5(: حرف )الراء( املفتوحة ، واملمدودة بالألف  ) َر ـ َرا( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2(�لّدر�ص )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

، ويقدم  باأية حركة كان   ) ر  �أ�صياء يعرفونها، فيها �صوت )  �أو  �أ�صماء،  ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن  �أْن  �ملمكِن للمعّلم/ـة  م: من 
�لتغذية �لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )َر( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )َر( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام �إىل 
�أعلى هكذ�    و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َر( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َر(.

م:  كلمة )َرْمل( فيها �صوت )َر(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      
 م: كلمة )َباب( لي�ص فيها �صوت )َر (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

 م: كلمة )َرِكَب(  فيها �صوت )َر (؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      
 م: كلمة )�َصما ( لي�ص فيها �صوت )َر (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )َر( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )َرْمل(.
م ت:   

م:  كلمة )َباب(.
م ت:   

)وهكذ� مع كلمتي »َرِكَب« و »�َصما«(.
 ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )َر( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )ر( يف �لكلمة.
م: )َرْمل (. 

ت:   
م: )َباب (.

ت:   
 )وهكذ� مع كلمتي »َرِكَب« و »�َصما«(.

رَب ، �ُصِعَد(. تطبيق: يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )َرباب ، �صابون ، �صَ

ة )الّنْمل(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »َر « �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(         ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َر( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(              )4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » َر « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة(     ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )َر( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )َر ( مر�عياً فتح �لفّم، و�لإ�صارة بال�ّصبابة �إىل 

ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف) َر(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً )َر ( ، 

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )َر�(  ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف )َر�( ممدوًد� بالألف قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف )َر�( 

َر
ـــَر

ـــَر

َر

َرا
ـــَرا

َر�

وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً ) ـَر ، َر(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا،ف�صكاله ) ـَر ، َر(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة  )بد�ية - و�صط - ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
م ت: )َر( مر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�   .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

ت: )َر( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �أعلى هكذ�   .
تطبيق:

بع�ص  يف  »�لفتحة«  بط  �ل�صّ بحركة  )َر(  للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
رَبَ ، �َصاَر (. �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة هكذ�   ، و�لكلمات هي: )َرَغد ، فَر�ص ، ِقَردة، �صَ

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ،)وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. مر�عياً فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
�لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )َر�( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالألف )َر�(، وهذ�ن  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالألف )ـَر� ، َر�(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالألف، ف�َصْكالُه: 

)ـَر� ، َر�(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )َر�( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل: ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   . م ت: )َر�( مر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت )َر�( يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

. اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   ت: )َر�( مر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َر(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )َر�( يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�    ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )َر�مي ، بدَر�ن ،  وت مع �لإ�صارة بال�ّصبَّ �ل�صّ

بَر�ميل ، �صاَر�(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َم ،َما ـ َب ، َبا ــ َل ، ل، ن، َنا( �لتي �صبق در��صُتها.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )َماَما ، َباَبا ، َمال، َنالت ،منال( و�إذ� �صمع خطاأ، يوظف 
�أ�صلوب )دوري ، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
�لآَن �صندمُج معاً بع�ص �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) َر/ َبا /ُب( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

 يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: ) َرَباب (  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك 
مّرتني(.

معناها: ��صم فتاة.
ممار�صة موّجهة، دورنا :

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.
م ت: )َر/ َبا /ُب(، )َرَباُب(. معناها : ��صم فتاة .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب �إىل �لتالميذ نطق �أ�صو�ت �لكلمة 

مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.
ت: )َر/ َبا /ُب(، )َرَباُب (.

م: معناها. 
ت: ��صم فتاة.

م: يعر�ص �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )َمـ/ـَر�/ُم( ، )َمَر�ُم( باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها.
تطبيق:

م: دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع �لإ�صارة 
و�لكلمات هي: )َر/َنا( ) َرَنا( ، ) َر�/َم( )َر�َم( ، )َبـ/ـَر/َد()َبَرَد(.

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

  َر / َبا / ب
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املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)�أنا ، �أُِحبُّ  ، �أقر�أ ، َنْحن ، �حلمدهلل، 
�لّلنب ، ثالُث، �لّنْمل(، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( �لوحدة )2( �لدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً و�صنتعرف 
على معناها. 

م: دوري: هذه كلمة: )�أُْخِتي( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت.
م: معناها: �صقيقتي �لتي ولدتها �أمي.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�أُْخِتي( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءة �لتَّالِميذ لها(. 
ت: )�أُْخِتي( )يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: )�صقيقتي �لتي ولدتها �أمي(. 

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�ملوز(  ومعناها: )نوع من �لفاكهة(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5(،�لوحدة )2( �لّدر�ص )1(
ة )كرم لطيفة( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا متثيل �ملعنى.   ِ�ْحِك ق�صّ

يف كل يوم كانت �لأم ت�صع يف حقيبة �بنتها لطيفة فطرية من �خلبز ، فكانت لطيفة متر بجانب بيت �صغري ت�صكنه �مر�أة 
عجوز فقريٌة، فتطرق بابها وت�صلم عليها، وتعطيها ن�صف �لفطرية، ثم تو��صل طريقها �إىل �ملدر�صة، �أدركت �ملعلمة �أن طعام 
�أمام منزل �ملر�أة �لعجوز ور�أت لطيفة تق�صم �لفطرية وتعطي ن�صفها للمر�أة  لطيفة ل يكفيها، وذ�ت يوم مرت �ملعلمة من 
و�صكرتها، وقررت  �بنتها  بت�صرف  �لأم  �لعجوز، فرحت  �ملر�أة  �بنتها مع  بق�صة  �أم لطيفة  �ملعلمة  �أخربت  �مل�صاء  �لعجوز، ويف 

�إعطاءها فطرية �أخرى كل يوم.
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

1: ماذ� كانت �أم لطيفة ت�صع يف حقيبة �بنتها ؟ 
ت: فطرية من �خلبز.

2م: ملن كانت لطيفة تعطي فطرية �خلبز ؟ 
ت: لمر�أة عجوز.

3م: ملاذ� كانت لطيفة تعطي �خلبز للمر�أة �لعجوز ؟
ت: لأنها كانت فقرية حمتاجة )تقبل �لإجابات �ملعقولة كافة(.

4م: ماذ� تتعلم من �لق�صة ؟ 
ت: حب �لفقر�ء و�لإح�صا�ص مبعاناتهم، تقدمي �مل�صاعدة �إليهم )تقبل �لإجابات �ملعقولة كافة(.

ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
وناق�ص  ورة،  �ل�صُّ و�صَف  �إليهم  و�طلب  لطيفة(  )كرم  �ل�صتماعيَّة  ة  �لِق�صّ �صورة  على  كتبهم  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  ه  وجِّ  -

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:         القراءة امل�صتقلة: ق�صة: )رباب(.  
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6( �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

املحادثة: 
ة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها  ة �ملُ�ْصَتِقّلة: ) َرَباب(؛ لتكون م�صاعدة على فهم �لِق�صّ -  �عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لِق�صّ
ة عند عر�ص �ل�صورة، و�ترك �ملجال لعدد من �لتَّالِميذ للتحدث  قبل قر�ءتها مع �لأخذ بالعتبار �إخفاء ن�ص �لِق�صّ

عن �ل�صورة، م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
ورة؟  - ماذ� تالحظون يف �ل�صّ

- ماذ� ح�صل لرباب ؟
ة ؟   - ماذ� تتوقعون  يف �لِق�صّ

��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ة: قراءة الِق�صّ

ة �ملُ�ْصَتِقّلة) َرَباب( كاملًة. �عر�ص للّتالميذ ن�ص �لِق�صّ

م: كيف ��صتقبلت �أختي مر�م �صيفتها رباب؟
م: ماذ� قدمت ماما لالأ�صرة و�صيوفها؟

م: من �لتي رمت ق�صر �ملوز على �لأر�ص؟
م: : ماذ� عملت مر�م عندما تزحلقت رباب بق�صر �ملوز؟ 

م: �أين ت�صع ق�صر �ملوز و�لنفايات �لأخرى؟

ت: �صلمت عليها  ورحبت بها
ت: �ملوز. 
ت: مر�م.

ت: �عتذرت من رباب و�أخذت ق�صر �ملوز وو�صعته 
يف �صلة �لقمامة )�أية �إجابة �صحيحة(.

ت : يف برميل �لقمامة

الأ�صئلة: 

،   �أُْخِتي َمَر�ُمَرَباُب

ت�صلم علىتدّق الباب

رمت الق�صرة اعتذرت منتزحلقت بق�صرة
يف ال�صلة

ناأكلتقدم

رمت ق�صرة املوز 
على الأر�س

�ْلـَمْوَز.َلَنا �ْلـَمْوَز، َنْحُنَماَماَرَباَب.

.�أُْخِتي�أُْخِتْي َرَباب .�ْلـَمْوِز ،،  َرَباُب �أُْخِتي َمَر�ُم
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ر( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة.

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ر( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف )ر( ��صمه )ر�ء( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )ر، ـر(.
ف رقم )1(. م: مرة �أخرى ��صم �حلرف )ر�ء(، )ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة )ر، ـر(..وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ر( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م: يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )ر( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة حرف ) ر( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا

فحة، ثم  وّجههم  َنبه �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لتطبيقات �خلا�صة بهذ� �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من �أّنهم فتحو� �ل�صّ
�إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:



الوحدة الثانية 64

ر�س )6(: حرف )الدال( املفتوحة ، واملمدودة بالألف  ) َد ـ َدا( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

م: من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها، فيها �صوت )َد( باأية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )َد( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )َد( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام �إىل 
�أعلى هكذ�   و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َد( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريدكم �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َد(.

م:  كلمة )َدلل( فيها �صوت )َد(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      
 م: كلمة )َمنار( لي�ص فيها �صوت )َد(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

 م: كلمة )َد�ر(  فيها �صوت )َد(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      
 م: كلمة )�َصما( لي�ص فيها �صوت )َد(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )َد( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )َدلل(.
م ت:   

م:  كلمة )َمنار(.
م ت:   

)وهكذ� مع كلمتي »َد�ر« و »�َصما«(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )َد( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )د( يف �لكلمة.
م: )َدلل (. 

ت:   
م: )َمَنار (.

ت:   
 )وهكذ� مع كلمتي »َد�ر« و »�َصما«(.

تطبيق: يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )َدم ، َرجل ، َدر�َص ، َفتاة(.

ة )َرَباب(.           الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

)الوعي ال�صوتي(              ) 2 دقيقتان(  الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »َد « �صماعًا(  
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َد( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(              )4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » َد « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة(     ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )َد( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )َد ( مر�عياً فتح �لفّم، و�لإ�صارة بال�ّصبابة �إىل 

ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف)َد( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً )َد(، 

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )َد�(  ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف )َد�( ممدوًد� بالألف قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف )َد�( 

َد
ــــَد

ــــَد

َد

َدا
ـــَدا

َد�

وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً ) ـَد ، َد(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا، ف�صكاله ) ـَد ، َد(. 
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة  )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
م ت: )َد( مر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�   .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

ت: )َد( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �أعلى هكذ�   .
تطبيق:

»�لفتحة« يف بع�ص  بط  �ل�صّ َد ( بحركة  �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة 
.) �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ�   ، و�لكلمات، هي: )دنانري، نَدى، َرَدَم، بَرَد، مَدّ

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ،)وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. مر�عياً فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
�لكلمة ممدوًد� بالألف )َد�(، وهذ�ن  ياأتي يف بد�ية  �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )َد�( عندما  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالألف )ـَد� ، َد�(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالألف، ف�َصْكالُه: 

)ـَد� ، َد�(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )َد�( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل: ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  . م ت: )َد�( مر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت )َد�( يف مو��صعه �ملختلفة:)بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

. اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ت: )َد�( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ



الوحدة الثانية 66

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َد(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )َد� ( يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )َد�م – مَد�ر  –  وت مع �لإ�صارة بال�ّصبَّ �ل�صّ

ُبلد�ن – بد�(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َم ،َما ـ َب ، َبا ـ َل،ل ـ َن، َنا ، َر ، َر�( �لتي �صبق در��صُتها.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )َماَما ، َباَبا ، َمال، َنالت ،منال، َرَباب ، َمَر�م( و�إذ� �صمع 
خطاأ، يوظف �أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ص �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة)َد�/ ُر( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )َد�ُر(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
م: معناها: بيت �أو منزل.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )َد�/ ُر( ، )َد�ُر(  معناها: بيت �أو منزل.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب �إىل �لتالميذ نطق �أ�صو�ت �لكلمة 
مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )َد�/ ُر( ، )َد�ُر(.
م: معناها. 

ت: بيت �أو منزل.
م: يعر�ص �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )َد/ ل/ُل( ، )َدلُل ( باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها.

تطبيق:
م:دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع �لإ�صارة 

و�لكلمات هي: )د/َنا ()َدَنا(– )َبا/َد/ر( ) َباَدَر( – )د�/َم ( )َد�َم(– )َبـ/ــَر/َد()َبرَد (.
م:ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

     َدا / ُر
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املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)�أنا ، �أُِحبُّ ، �أقر�أ ، َنْحن ، �حلمدهلل ، 
�لّلنب ، ثالث، �لّنْمل، �ملوز ، �أختي (، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( �لوحدة )2( �لدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف  
معناها.

م: دوري: هذه كلمة: )�أْعَطْت( وُي�ِصرْيُ �إليها، وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ٍت.
م: معناها: )منحت ، وهبت(.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�أْعَطْت( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
ت: )�أْعَطْت( )يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: )منحت ، وهبت(. تقبل �إّية �إجابة منا�صبة.

م: يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني: )خايل(  و معناها: )�أخو �أمي(. و)�أخي(  ومعناها: )�أخي �لذي ولدته 
�أمي(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.
ة )�لهدد �حلكيم( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا متثيل �ملعنى.   ِ�ْحِك ق�صّ

ل، قائاًل: �أيها  بذر فالٌح حبوب قمٍح  يف مزرعته، فخرجت جمموعٌة من �لنَّمِل تلتقط �حلبوَب، فاعرت�ص �لهدهد �لنمَّ
�لنمل �لطامع �ترك �حلّب، فقالت نلة وملاذ� نرتكها ونحن جائعات؟ رد عليها �لهدهد: حتى تنبت وتكون �صنابل وحبوباً 
كثريًة، ن�صتفيد جميعنا منها، مل ت�صتمع �لنمل كالم �لهدهد و�لتقطت حبوب �لقمح من �لأر�ص ، وبعد فرتة نزل �ملطر ونبت 
�أنها  �لقمح فلم جتد فعرفت  �لنمل تبحث عن حبوب  �لفالح وخرجت  �لبعيدة، ومل ينبت قمح يف مزرعة  �ملز�رع  �لقمح يف 

�أخطاأت عندما مل ت�صمع كالم �لهدهد �حلكيم.
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

 1ـ ماذ� بذر �لفالح يف مزرعته؟
 ت: حبوب قمح.
 2ـ ماذ� فعل �لنمل؟

ت: �لتقطت �حلبوب 
 3ـ ملاذ� �عرت�ص �لهدهد �لنمل ؟

ت:�أر�د �أن ينبت �حلّب وي�صري �صنابال )�قبل �أّية �إجابة معقولة(.
4ـ ماذ� نتعلم من �لق�صة؟

ت: تقبل �أّية �إجابة معقولة.
ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ

ورة، وناق�ص  ة �ل�صتماعيَّة )�لهدد �حلكيم( و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ - وجِّ
ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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ة: )دار خايل(.         الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:         القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6( �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

املحادثة: 
ة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها  ة �ملُ�ْصَتِقّلة: )د�ر خايل(؛ لتكون م�صاعدة على فهم �لِق�صّ -   �عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لِق�صّ
ة عند عر�ص �ل�صورة، و�ترك �ملجال لعدد من �لتَّالِميذ للتحدث  قبل قر�ءتها مع �لأخذ بالعتبار �إخفاء ن�ص �لِق�صّ

عن �ل�صورة، م�صتعيناً بالأ�صئلة �لتالية:
ورة؟  - ماذ� تالحظون يف �ل�صّ
ة ؟   - ماذ� تتوقعون  يف �لِق�صّ

��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ة: قراءة الِق�صّ

ة �ملُ�ْصَتِقّلة )َد�ر خايل( كاملًة. �عر�ص للّتالميذ ن�ص �لِق�صّ

م: كيف ��صتقبل �خلال �أ�صرة دلل؟ 
م: ملاذ� ت�صلق �لولد �ل�صجرة؟

م: ماذ� ح�صل للولد عندما ت�صلق �ل�صجرة؟ 
م: ملاذ� �أعطت دلل �ل�صلم خلالها؟

م: ملاذ� ز�رت �أ�صرة دلل بيت خالهم ؟

ت : خرج مع عائلته ل�صتقبالهم وفرحو� بزيارتهم.
ت : �أر�د �لو�صول �إىل �لكرة .

ت: علق، ومل ي�صتطع �لنزول.
ت: لي�صاعد يف �إنز�ل �أخيها من فوق �ل�صجرة. 

ب�صلة  �أو�صانا  و�صلم  و�آله  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  لأن  ت: 
و�لأقارب  �لأهل  بزيارة  يو�صينا  ديننا  لأن  �أو   ، �لرحم 

)تقبل �أّية �إجابة  منا�صبة(.

الأ�صئلة: 

�أَِخي ،  ، �أَِخي

 �أُْخِتي َدَلُل

راأى الكرة فوق زرنا
ال�صجرة

�صمعت �صوت 
اأخي

اعتذراأنزَل�صلمًا

يبكيت�صلق ال�صجرة

َلَنا. �أَِخي�أَِخي. .

.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة، ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )د( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة.

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )د( باأ�صكاله �ملختلفة.

م: �حلرف )د( ��صمه )د�ل( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )د، ـد(.
ف رقم )1(. م: مرة �أخرى ��صم �حلرف )د�ل(، ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة )د، ـد(..وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )د( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م: يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )د( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة حرف ) د( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :

فحة، ثم  وّجههم  َنبه �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لتطبيقات �خلا�صة بهذ� �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من �أّنهم فتحو� �ل�صّ
�إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )7(: حرف )التاء( املفتوحة ، واملمدودة بالألف  ) َت ـ َتا( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.  يتم مر�جعة �لِق�صّ

م: من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها، فيها �صوت )ت( باأية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )َت( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )َت( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�   و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َت( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َت(.

م:  كلمة )مَتر( فيها �صوت )َت(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )م�صاجد( لي�ص فيها �صوت )َت(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )َتِلُد(  فيها �صوت )َت(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�    
 م: كلمة )َجامع( لي�ص فيها �صوت )َت(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )َت( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )مَتر(.
م ت:  

م:  كلمة )َم�صاجد(.
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي » َتِلُد« و »َجامع«(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )َت( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� 

مل ت�صمعو� �صوت )ت( يف �لكلمة.
م: )مَتر(. 

ت:   
م: )َم�صاجد(.

ت:   
 )وهكذ� مع كلمتي » َتِلُد« و »َجامع«(.

ام ، �صم�ص ، َتاَب ، �أذنب(. تطبيق: يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )مَتّ

ة )َداُر خَايل(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »َت « �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(       ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َت( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(              )4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » َت « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة(     ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )َت( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )َت ( مر�عياً فتح �لفّم، و�لإ�صارة بال�ّصبابة �إىل 

ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )َت( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً )َتـ (، 

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )َتا(  ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف )َتا( ممدوًد� بالألف قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف )َتا( 

َتا
ـــَتـا

َتا

وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً )َتـ ، ـَتـ(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوًحا فله �أربعة �أ�صكال 
)ـَت ، َت ، ـَة ، َة(.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة:  )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟

م ت: )َت( مر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�  .
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟
ت: )َت( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �أعلى هكذ�  .

تطبيق:
بط »�لفتحة« يف بع�ص �لكلمات،  وت �ل�صريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )َت( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

ام، رَتب ، باَت ، َنَبَت ، نلَة، َنبتَة(. ، و�لكلمات هي: )مَتّ و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ� 
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ، )وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. مر�عياً فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالألف )َتا(، وهذ�ن  �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )َتا( عندما  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالألف )ـَتا ، َتا(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالألف، ف�َصْكالُه: 

)ـَتا ، َتا(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )َتا( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل: ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  . م ت: )َتا( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت )َتا( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

. اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ت: )َتا( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

َتـــ
ــــَتـــ

ــــَت

َت

ــــَة َة
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َت(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )َتا ( يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )تامر – كَتاب  وت مع �لإ�صارة بال�ّصبَّ �ل�صّ

– نامتا( – َمّرَتان 
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َم ،َما ـ َب ، َبا ـ َل،ل ـ َن، َنا ، َر ، َر� ، َد ،َد�( �لتي �صبق در��صُتها.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )َماَما ، َباَبا ، َمال، َنالت ،منال، َرَباب ، َمَر�م ، َد�ر، َدلل( 
و�إذ� �صمع خطاأ، يوظف �أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ص �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة)َمـ/ـَتا/ ُب( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م:  يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )َمَتاب( )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
م: معناها: ��صم ولد.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )َمـ/ـَتا/ ُب( ، )َمَتاُب( معناها : ��صم ولد.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب �إىل �لتالميذ نطق �أ�صو�ت �لكلمة 
مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )َمـ/ـَتا/ ُب( ، )َمَتاُب(.  
م: معناها. 

ت: ��صم ولد.
ر�ت( باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها. م: يعر�ص �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )َتـ/ـَمـ/ـَر�/ُت( ، )مَتَ

تطبيق:
م: دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع �لإ�صارة 

لَة(. و�لكلمات هي: )َتـ/ـنا/م()َتَنام(،)َنـ/ــبـ/ـَت()َنَبَت( ،)با/َت()َباَت(، )َنـْمـ/ـلَـ/ـُة( )َنْ
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

   َمـ/ ـَتا/ُب
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املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)�أنا ، �أُِحبُّ  ، �أقر�أ ، َنْحن، �حلمدهلل ، 
�لّلنب، ثالث، �لّنْمل ،�ملوز ، �أختي، خايل، �أخي، �أعطت (، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( �لوحدة )2( �لدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها. 

م: دوري: هذه كلمة: )�لتَّْمُر( وُي�ِصرْيُ �إليها، وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ٍت.
م: معناها: )يو�صح �ملعلم �ملعنى بكلمة متد�ولة يف بيئة �لتلميذ �أو مثال تو�صيحي(.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�لتَّْمُر ( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
ت: )�لتَّْمُر ( )يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.

ًر�(  و معناها: )يو�صح �ملعلم �ملعنى(. يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني: )قال(  و معناها: )تكلم(. و)مَتْ

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.
ة )تعاون �لفيلة( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا متثيل �ملعنى.   ِ�ْحِك ق�صّ

يادون حْفرًة يف طريق �لفيلة وو�صعو� عليها �أعو�د�ً و�أغ�صان �لأ�صجار، ويف �ل�صباح جاءت �لفيلة ت�صري، ود��ص  حفر �ل�صّ
قائدها على �لأغ�صان، فوقع يف �حلْفرِة، ر�أْتُه �لفيلُة �لأخرى فجاءت لتنقذُه فلم ت�صتطْع �إخر�جه من �حلْفرِة، فّكر �أحُد 
�لفيلِة فاأْلقى جذع �صجرة، و�ألقى �آخر �أحجار،  وفعل �لآخرون مثلَهما، وكاَن �لفيُل كّلما �ألقو� جمموعًة من �لأ�صياء د��ص 

عليها حّتى �صعَد �إىل �لأعلى.
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

يادون لالإيقاع بالفيل؟ 1ـ م:ما ذ� فعل �ل�صّ
ت: حفرو� حفرة كبرية و�ألقو� عليها �لأغ�صان.

2ـ م:ما ذ� فعلت �لفيلُة لإنقاذ �لفيل �لذي وقع يف �حلفرة؟
ت: �ألقت �أ�صجار و�أحجار يف �حلفرة.

3ـ م: ما �لذي كان �صيحدث للفيل �إذ� مل تنقذه �لفيلة �لأخرى؟
ت: �صياأخذه �ل�صيادون. )تقّبل �لإجابات �ملعقولة كاّفة(.

4ـ م:ماذ� تتوقع �أن يحدث بعد خروج �لفيل؟
ت: �صتعمل �لفيلة على ردم �حلفرة – �صتهرب �لفيلة �صريعاً .)تقّبل �لإجابات �ملعقولة كاّفة(.

ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة، وناق�ص  ة �ل�صتماعيَّة )تعاون �لفيلة(، و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ - وجِّ

ة لأ�صرهم. ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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ْمر(.        الزمن: )10( دقائق ة: )التَّ  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6( �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

املحادثة: 
ة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها  ة �ملُ�ْصَتِقّلة: )�لتَّْمر(؛ لتكون م�صاعدة على فهم �لِق�صّ م: �عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لِق�صّ
ة عند عر�ص �ل�صورة، و�ترك �ملجال لعدد من �لتَّالِميذ للتحدث  قبل قر�ءتها مع �لأخذ بالعتبار �إخفاء ن�ص �لِق�صّ

عن �ل�صورة، م�صتعيناً بالأ�صئلة �لتالية:
ورة؟  - ماذ� تالحظون يف �ل�صّ
- متى ن�صوم  ونفطر  بالتمر؟
ة ؟   - ماذ� تتوقعون  يف �لِق�صّ

��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ة: قراءة الِق�صّ

ة �ملُ�ْصَتِقّلة)�لتَّْمر( كاملًة. �عر�ص للّتالميذ ن�ص �لِق�صّ

م ماذ� �صمع متاب؟
م: مباذ� كان يفطر �جلري�ن؟

م: كم مترة �أكل بابا؟
م: ملاذ� �أعطى بابا �جلري�ن متر�؟

م: مباذ� يفطر �لنا�ص يف رم�صان ؟
م: �أين ذهب �جلميع بعد �لإفطار ؟

ت: �أذ�ن �ملغرب. 
ت: باملاء.

ت: ثالث متر�ت. 
ت: لأنهم لي�ص لديهم متر، �أو  لأن �لر�صول �أو�صى باجلار، 

)تقبل �أّية �إجابة معقولة(.
ت: بالتمر.

ت: ذهبو� �إىل �مل�صجد لأد�ء �صالة  �ملغرب.

الأ�صئلة: 

ًر�،  َنْحُن�لتَّْمَر، َباَبا .مَتْ

.

.

�أَِخي َمَتاُب

�صمع اأذان 
املغرب

راأى اجلريان 
يفطرون باملاء

متدخل املنزل قدَّ

اأعطى اأخذاأكل
جارنا

اجلريان
 يفطرون باملاء

ذهبنا ل�صالة 
املغرب

،َمَتاُب، َمَتاُب، َمَتاب

َر�ٍت. َقاَل َمَتاُب : َباَبا َباَباَثاَلَث مَتَ

�لتَّْمَر، َماَما 

َباَباَباَبا
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة، ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ت( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة 

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ت( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف )ت( ��صمه )تاء( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )تـ ، ـتـ ، ـت ، ت(.
ف  م: مرة �أخرى ��صم �حلرف )تاء(، ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة )تـ ، ـتـ ، ـت ، ت(...وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ

رقم )1(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ت( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م: يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )ت( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة حرف )ت( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا

فحة، ثم  وّجههم  َنبه �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لتطبيقات �خلا�صة بهذ� �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من �أّنهم فتحو� �ل�صّ
�إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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تقدمي الن�صاط:
يعر�ص  �ملعلِّم لوحاً فيه �أ�صو�ت حروف �لتمرين �لتايل: 

منوذج:
�إىل  وينتقل  )َر(  قائاًل: �صوت �حلرف  �لأول  �إىل �حلرف  �ملعلِّم  ُي�صري  دوري،   

�حلرف �لتايل، وهكذ� حتى ي�صتكمل �حلروف جميعها.
ممار�صة م�صتقلة:

�لتالميذ  �إىل  ويطلب  �للوحة،  يف  �حلروف  �إىل  �ملعلِّم  ُي�صري  �لآن:  دوركم 
جميعهم قر�ءة �لأ�صو�ت �صوتاً �صوتاً حتى ي�صتكملو� قر�ءتها، ثم ينظمهم يف جمموعات، ويطلب �إىل كل جمموعة قر�ءة 

بع�ص �لأ�صو�ت، وي�صتمع �إليهم، ثم يقدم �لتغذية �لر�جعة باأ�صلوب  )دوري – دوركم( بعد قر�ءة كل جمموعة.

تقدمي الن�صاط:
�صبق �أن تعرفتم على كلمات �ملزج هذه )م�صري�ً �إىل جدول �لكلمات �ملعرو�ص �أمامهم(، و�صنقوم بقر�ءتها. 

منوذج :
دوري: ي�صري �ملعلِّم �إىل �لكلمة �لأوىل )َمَنال( ويقروؤها. 

ممار�صة م�صتقلة:
�إىل  ويطلب  �ملعرو�صة(،  �لكلمات  �إىل  �ملعلِّم  )ي�صري  دوركم:   -

�لتالميذ قر�ءة �لكلمات جماعياً .
- ينظم تالميذ �ل�صف يف جمموعتني، ويطلب �إىل كل جمموعة قر�ءة بع�ص �لكلمات.

- تقر�أ كل جمموعة �لكلمات �ملحددة لها و�لأخرى ت�صتمع �إليها. 
- ينظم �ل�صف يف عدة جمموعات بح�صب حجم �ل�صف، ويطلب �إىل كل جمموعة قر�ءة �لكلمات �ملحددة لها.

- تقوم كل جمموعة بقر�ءة �لكلمات �ملحددة لها.
- مير بني �ل�صفوف لي�صتمع �إىل قر�ءتهم فاإذ� �صمع خطاأ �صوبه باأ�صلوب »دوري، دوركم« لكل جمموعة. 

تقدمي الن�صاط:
�لكلمات  جدول  يف  �ملعرو�صة  �لكلمات  �إىل  �ملعلِّم  ُي�صري 
�ل�صائعة، قائاًل �لآن �صتقروؤون هذه �لكلمات �لتي �صبق لكم 

�لتعرف عليها. 
منوذج :

ي�صري �ملعلِّم �إىل �لكلمات، ويقر�أ �لكلمة �لأوىل )�أََنا(. 

تـدريبـــــات
الوحدة الثانية  اإجراء تنفيذ التدريبات

الن�صاط )1(: قراءة اأ�صوات احلروف.        الزمن: )20( دقيقة

الزمن: )20( دقيقة الن�صاط )2(: قراءة كلمات املزج.     

الزمن: )20( دقيقة الن�صاط )3(: قراءة الكلمات ال�صائعة.    

َم
َد�

َن
َبـ

َبـا

َد
َلـ

ل

َنا

َر�

َت

َتا
َر

ما

َنـَماَلٌت َرَباُبَمَر�ُم

َدَلٌل

َباَبا

َر�ٌت َمَتاُبمَتَ

َد�ُر

َماَما

َمَناُل

�أُْخِتيَثاَلُث�للَّنَبَُنْحُن�أََنا

�أُِحبُّ�لتَّْمُر

ًر� مَتْ

�أَْقَر�أُ

َقاَل

�حَلْمُد هلِلِ

�أَْعَطْت

�أَِخي

�ْلـَمْوُز�لنَّْمُل
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ممار�صة م�صتقلة:
- دوركم: )ُي�صري �ملعلِّم �إىل �لكلمات �ملعرو�صة( كلمة كلمة، ويطلب �إىل �لتالميذ جميعهم قر�ءتها مع �ملوؤ�صر.

- ي�صمع �ملعلم قر�ءة �لتالميذ وي�صوب �لأخطاء �إن وجدت م�صتخدماً �أ�صلوب: »دوري ، دوركم«.
- يطلب �ملعلم �إىل بع�ص �لتالميذ متثيل دور  »�ملعلم«  يف �لإ�صارة �إىل �لكلمات، وقيام �لآخرين بقر�ءتها.

- يقوم �ملعلم بتقدمي �لتغذية �لر�جعة و�لت�صويب باأ�صلوب: »دوري ، دوركم«.

قائاًل  �لكلمات،  �ملعلِّم  يعر�ص  الن�صاط:  تقدمي 
�لآن �صنتدرب على نطق �ل�صوت  �لأول يف كل كلمة 

من �لكلمات �ملعرو�صة. 
منوذج : دوري، ي�صري �ملعلِّم �إىل �لكلمة �لأوىل )َبْدٌر( 
وينطق �ل�صوت �لأول منها مع حركته )َبـ(، وهكذ� 
��صتملت  �لذي  �لأول  �ل�صوت  نطق  ي�صتكمل  حتى 

عليه �لكلمات جميعها.  
ممار�صة م�صتقلة: دوركم: �لآن �صتنطقون �ل�صوت �لأول يف كل كلمة من �لكلمات �ملعرو�صة �أمامكم )م�صري�ً �إليه فاإذ� 

�صمع خطاأ ي�صوبه باأ�صلوب دوري دوركم(.

تقدمي الن�صاط: �صتقومون �لآن بكتابة �حلروف �لتي تعرفتم عليها يف درو�ص �لكتابة �ل�صابقة.
يوجه �لتالميذ �إىل فتح كتبهم على �لتدريب �ملق�صود.

منوذج :
يف  ويناق�صهم  �لكلمات  �حلروف/  �ملعلم  يعر�ص   -

�جتاهات كتابتها.
- يقر�أ �ملعلم �حلروف مع �لإ�صارة �إليها.

�ل�صكل  مر�عياً  �للوح  على  �حلروف  بكتابة  يبد�أ   -
�ل�صحيح للمكتوب و�جتاهات كتابة �حلرف و�مل�صافة �ملنا�صبة بني �حلروف ويف �للحظة نف�صها يوجه �لتالميذ �إىل 

مالحظته خطوة فخطوة.
- و�إذ� كان يف �لن�صاط كلمات يّتبع �لإجر�ء�ت �لتالية:

م: يقر�أ �ملعلم/ـة �لكلمة مع �لإ�صارة �إليها.      م: يعر�ص �لكلمات ويناق�صهم يف معناها.   
      م: يبد�أ بكتابة �لكلمات على �للوح مر�عياً �ل�صكل �لذي يت�صح من خالل خط �لن�صخ، و�جتاهات كتابة �حلرف يف �لكلمة 

   وخطو�ت كتابة �لكلمة حرفاً حرفاً، و�مل�صافة �ملنا�صبة بني �حلروف.
- يوجه �ملعلم �لتالميذ �إىل �قتفاء وحماكاة �ملكتوب.

املمار�صة امل�صتقلة: 
يقوم �لتالميذ باقتفاء �ملكتوب �أوًل، ثم حماكاته ثانياً .

مير �ملعلم بني �صفوف �لتالميذ للمتابعة ويقدم �لتغذية �لر�جعة ب�صورة فردية وباأ�صلوب: »دوري ، دوركم« فاإذ� وجد 
خطاأ لدى معظم �لتالميذ �صححه جماعياً على �للوح.

الزمن: )15( دقيقة الن�صاط ) 4(: قراءة ال�صوت الأول يف الكلمات:   

الزمن: )15( دقيقة الن�صاط ) 5(: الكتابة.      

وُت�لكلمُة وُت�لكلمُة�ل�صَّ وُت�لكلمُة�ل�صّ �ل�صّ
ٌرَبـَبْدٌر َد�َد�ُرَتـمَتْ

َناَناٌرلَلَمَر�َر�ِمي

ـمرـدنـلـبـمـ

................................................................................................................

يف ح�ص�ص �لأن�صطة ��صتخدم �لتدريبات كالعبة مع �لتالميذ لتدريبهم على �ل�صرعة �لقر�ئية لالأ�صو�ت 
و�لكلمات بنوعيها )�ملزج و�ل�صائعة(. تنبيه:
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اأهداف الوحدة: 
ُيتوقع من �لّتلميذ يف نهاية �لوحدة �أن يكون قادًر� على �أن:

1- يقر�أ �لق�ص�ض  )�لتمر( ) �ملعلمة بيان ( ) �أخي مري�ض( �ملدرو�صة �صابًقا قر�ءة �صحيحة .
2- ميّيز �أ�صو�ت �حلروف) ي ، و ، �أ( باحلركات �لثالث و�ملد بـ )�لألف، �لياء، �لو�و( و�ل�صكون متييز� دقيقا.

3- ميّيز �أ�صكال �حلروف)ي ، و ، �أ( باحلركات �لثالث و�ملد بـ )�لألف، �لياء، �لو�و( و�ل�صكون يف مو��صعها �ملختلفة )بد�ية 
�لكلمة وو�صطها ونهايتها( وذلك من خالل �للوحة .

4- يرّكب كلمات  خمتلفة من �أ�صو�ت �حلروف �لتي �صبق له در��صتها يف هذه �لوحدة و�لوحد�ت �ل�صابقة.
5- يقر�أ �لكلمات �ل�صائعة قر�ءة ت�صورّية، حماكًيا قر�ءة �ملعّلم/ة.

ة �ل�صتماعّية )ثياب �لعيد، جحا و�حلمار، �لديك �ل�صره، �لكلب �لويف، �لن�صر �حلنون،  6- يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�صّ
�لطريق �إىل �ملدر�صة، �ل�صلوك �لطيب، قطرة ماء، مرمي �لذكية، فائز و�لع�صفور، �إ�صاعة يف �لغابة( من خالل �لإجابة 

عن �لأ�صئلة.
7- يتحدث عن �صور �لق�صة �ل�صتماعية من خالل �لإجابة عن �أ�صئلة �ملعلم . 

8- يتحدث عن �ل�صورة �لكلية للق�صة �مل�صتقلة متنبئا مب�صمونها.
�ملعّلم/ة من خالل  �لأيتام( قر�ءة منا�صبة ، حماكًيا قر�ءَة  �مل�صتقلة )�ملعلمة بيان( )�أخي مري�ض( )د�ر  �لق�ص�ض  9- يقر�أ 

�للوحة ثم �لكتاب .
10- يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�ص�ض �مل�صتقلة ، من خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة.

11- يذكر �أ�صماء �حلروف ) ي ، و ، �أ(.
12- يكتب �حلروف ) ي ، و ، �أ( يف مو��صعها �ملختلفة.

13- ي�صتنتج �لدرو�ض �مل�صتفادة من �لق�ص�ض �ملدرو�صة .
14- يبدي ��صتح�صاناً عن �صلوكات ومو�قف وردت يف �لق�ص�ض.

15- يبدي رف�صاً ل�صلوكات ومو�قف خطاأ وردت يف �لق�ص�ض.
حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ

كتاب �لتلميذدليل �ملعلم
��صم �لق�صة �مل�صتقلة�حلرفرقم �لق�صة�ملو�صوعات�لدرو�ض

َيــ - يا3 - 1
�ملعلمة بياني3 - 1 ُيــ - يو3 - 2

ْي3 - 3
َو - و�3 - 4

�أخي مري�ضو3 - 2 ُو - وو3 - 5
ِو - وي3 - 6
ْو3 - 7
�أ3َ - 8

د�ر �لأيتام�أ3 - 3 �أُ - �أو3 - 9
�إِ - �إي3 - 10
�أ3ْ - 11
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الّن�صاط الأّول: )متييز �صوت احلرف »  َي « �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(  ) 2 دقيقتان( 

ر�س )1(: حرف )الياء( املفتوحة ، واملمدودة بالألف  ) َي ـ َيا( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(. يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) ي ( باأية حركة كان ، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )َي(، و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )َي( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�    و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َي( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َي(.

م:  كلمة )مَيَن( فيها �صوت )َي(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )رباب( لي�ض فيها �صوت )َي (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

 م: كلمة )َيَنام(  فيها �صوت )َي (؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
ل ( لي�ض فيها �صوت )َي (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�       م: كلمة )َنْ

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )َي( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )مَيَن(.
م ت:  

م:  كلمة )َرَباب(.
م ت:   

ل«( )وهكذ� مع كلمتي » َيَنام« و »َنْ
 ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )َي( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� 

مل ت�صمعو� �صوت )ي( يف �لكلمة.
م: )مَيَن(. 

ت:  
م: )َرَباب (.

ت:   
ل«(  )وهكذ� مع كلمتي » َيَنام« و »َنْ

د ، َد�ر ، َيرى ، َدلل (. تطبيق:  يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة، م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) َيْبُ

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف     

ْمر(.        الزمن: )5( دقائق ة )التَّ اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ
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) 4 دقائق( الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َي( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(   
تقدمي الّن�صاط: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )َي( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف، َناطقاً: �صوُت �حلرِف )َي (، مر�عياً فتح �لفّم، و�لإ�صارة بال�ّصبابة �إىل 
ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )َي (  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً   

َيـــ
ـــَيـــ

ـــَي

َي

)َيـ(، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً )َيـ ، ـَيـ (، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا، ف�صكاله 
)ـَي ، َي (.

ممار�صة موّجهة، دورنا: 
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟

م ت: )َي( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�  .
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟
ت: )َي( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �أعلى هكذ�  .

تطبيق:
بط »�لفتحة« يف بع�ض �لكلمات،  ريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف ) َي( بحركة �ل�صّ وت �ل�صَّ دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ�   ، و�لكلمات، هي : )َيَنال – َمَياَلن – َمرمَي - �أحالمي (.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: دوري، دوركم(.

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف  » َي « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 4 دقائق(
تقدمي الّن�صاط: 

م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) َيا(  ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.
منوذج ، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف ) َيا ( ممدوًد� بالألف، ناطقاً: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف )َيا( 
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ،)وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. وت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ مر�عياً فتح �لفّم ومّد �ل�صّ

�لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )َيا( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالألف )َيا(، وهذ�ن  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالألف )ـَيا ، َيا(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالألف، ف�َصْكالُه: 

)ـَيا ، َيا(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )َيا ( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل:  ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  . م ت: )َيا ( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت)َيا( يف مو��صعه �ملختلفة ) بد�ية ، و�صط ، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

. اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ت: )َيا ( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

َيــا
ـــَيــــ

ـــَي

َيا
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 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن  ، منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ  م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كلُّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) َبـ/ـَيا/ ُن( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م:  يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )َبَيان(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
معناها: ��صم فتاة.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي يف �لكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: ) َبـ/ـيا/ ُن( ، )َبَيان(  معناها : ��صم فتاة.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

مع  نطقه  �لتالميذ  �إىل  ويطلب   ، �ل�ّصبورة/�لّلوحة  على  �ملكتوبة  �لكلمة  يف  مقطٍع  حرٍف/  كلِّ  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: ) َبـ/ـيا/ ُن( ، )َبَيان(  
م: معناها. 

ت: ��صم فتاة
ابقة نف�صها. م: يعر�ض �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )َيـ/ ـُد( ، ) َيد(  باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صَّ

تطبيق:
م: دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع �لإ�صارة، 

و�لكلمات، هي: )َيـ/ ـنـا/ُم ()َيَنام(،  )َمـ/ ــَيـ/ـاَل/ُن()َمَيالن(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت  ) َي (  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

   َبـ/ ـَيـا/ُن

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )َيا ( يف بع�ض �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
– دَيار �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )َيا�صر  �أعلى هكذ�    ُمر�عني  �إىل  اَبَتنْيِ  وت ُم�صرييَن بال�ّصبَّ  �ل�صّ

– ليبَيا(.  – لَيال 
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:  ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َم ،َما ـ َب ، َبا ـ َل،ل ـ َن، َنا ، َر ، َر� ، َد ،َد� ، َت ، َتا( �لتي �صبق در��صُتها.

َر�ت ( و�إذ� �صمع  املراجعة:  ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )َرَباب ، َمَر�م ، َد�ر، َدلل ، َمَتاب ، مَتَ
خطاأ، يوظف �أ�صلوب )دوري ، دوركم(.
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ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)�ملوز، �أختي، خايل ، �أخي ، �أعطت   املراجعة: 
،متر� ، قال ، �لتَّمر(،  ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( �لوحدة )2(�لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )10( دقائق

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها. 

م: دوري: هذه كلمة: )�ملَُعِلَمُة ( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت.
م: معناها: )ُمَدِر�َصة( )�لأ�صتاذة(.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة، هي )�ملَُعِلَمُة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من  �لتَّالِميذ(. 
ت: )�ملَُعِلَمُة( ) يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: )ُمَدِر�َصة( )�أ�صتاذة(  تقبل �إّية �إجابة منا�صبة.

م: يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمة: )�َصَكَر (  و معناها: ) قال : �صكر� �أو �أظهر ف�صله(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(
ة ) ثياب �لعيد( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.  �ْحِك ق�صّ

الِة َر�أَى �ْلأَْطَفاُل �أُ�َصاَمَة َلِب�ًصا  اَلِة �ْلِعْيِد، وَبْعَد �ل�صَّ ِدْيَدَة، َوَذَهُبْو� ِلَتاأَِدَيِة �صَ اِم �ْلِعْيِد، َلِب�َض �ْلأَْطَفاُل �لثَِّياَب �ْلَ ِل �أَيَّ يِفْ �أَوَّ
ِدْيَدُة؟! َة، َفَقاُلْو� َلُه: �أَْيَن ِثَياُبَك �ْلَ ِثَياَبُه �ْلَقِدمْيَ

َقاَل �أُ�َصاَمُة: َلْي�َض َمِعَي ِثَياٌب َجِدْيَدٌة.
َقاُلْو�: مِلَاَذ�؟

َنا َو�أُ�ْصَرِتْي ِبَثَمِن ِثَياِب �ْلِعْيِد ِلِعالِج �أَِبْي، َحتَّى �َصَفاُه �هلُل، َفاأََنا- �ْلَيْوَم-  َقاَل �أُ�َصاَمُة: َلَقْد َمِر�َض �أَِبْي ُقَبْيَل �ْلِعْيِد، َفَتناَزْلُت �أَ
َعَد�ِء �أَ�ْصَعُد �ل�صُّ

ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ  ِ�ْحِك �لِق�صّ

1ـ م: ماذ� يفعل �لأطفال يف �لعيد؟
2ـ م: ملاذ� لب�ض �أ�صامة يف �لعيد ثيابه �لقدمية؟

3ـ م: فيم �أنفقت �لأ�صرة ثمن ثياب �لعيد؟
4ـ م: ماذ� �صتفعل لوكان معك نقود� و�حتاجها و�لدك؟

ت: يلب�صون �لثياب �لديدة
 ت: لأنه لي�ض لديه ثياب جديدة.

 ت: يف عالج �أبي �أ�صامة.
 ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة

ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
وناق�ض  ورة،  �ل�صُّ �إليهم و�صَف  �لعيد(، و�طلب  �ل�صتماعيَّة )ثياب  ة  �لِق�صّ �إىل فتح كتبهم على �صورة  �لتَّالِميذ  ه  - وجِّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �للو�ض وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ 
�لكتابة كاماًل على و�صيلة، ثم طبق  �أقالمهم، و�ر�صم نوذج  طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ض عليه. �لدَّ
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ي( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة 

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ي( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف ) ي ( ��صمه )ياء( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )يـ ، ـيـ ، ـي ، ي(.
ف  ر �لقلم فوق  �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ رِّ م: مرة �أخرى ��صم �حلرف )ياء(، )ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة )يـ ،ـ يـ ،ـ ي ، ي(....َومُيَ

رقم )1(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ي( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )ي( يف �ملكان �ملخ�ص�ض للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  فحة �ملخ�صَّ ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )6(:              الكتابة.                         

كتابة حرف ) ي( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :

ُثم   فحة،  �ل�صّ �أّنهم فتحو�  د من  وتاأكَّ �لّدر�ض يف كتبهم،  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ض مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )2(: حرف )الياء( امل�صمومة ، واملمدودة بالواو  ) ُي ـ ُيو( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

، ويقدم  باأية حركة كان   ) �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) ي  �أو  �أ�صماء،  �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن  �ملمكِن للمعّلم/ـة  م: من 
�لتغذية �لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )ُي( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )ُي( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�     و�إذ� مل يكن فيها �صوت )ُي( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�   

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ُي(.

م:  كلمة )ُيِريد( فيها �صوت )ُي(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )َنار( لي�ض فيها �صوت )ُي(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )ُيَدِمر(  فيها �صوت )ُي(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )نور ( لي�ض فيها �صوت )ُي(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )ُي( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )ُيِريد(.
م ت:  

م:  كلمة )َنار(.
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي »ُي�صاعد« و »ُنور«(
 ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )ُي( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� 

مل ت�صمعو� �صوت )ي( يف �لكلمة.
م: )ُيِريد(

ت:  
م: )نار (.

ت:  
 )وهكذ� مع كلمتي » ُي�صاعد« و »ُنور«(

تطبيق:  )يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )ُيبلل ، مر�م ، ُيدلل ، مال(.

ْمُر(.                     الزمن: )5( دقائق ة )الَتّ اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف.           الزمن: )10( دقائق

) 2 دقيقتان(  الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ُي « �صماعًا( )الوعي ال�صوتي( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ُي( م�صموًما باأ�صكاله الكتابّية كافة(             ) 4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » ُي » ممدودًا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة(     ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )ُي( م�صموًما باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف ناطقاً: �صوُت �حلرِف )ُي ( مر�عياً �صّم �ل�صفتني، و�لإ�صارة  بال�ّصبابة 
ره مّرة  وت �مل�صموم. )يكرِّ �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صَّ

ثانيًة(.

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) ُيو(  ممدود�ً بالو�و باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 

ُيـــ
ـــُيـــ

ـــُي

ُي

ُيــو
ـــُيـــو

ُيو

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )ُي(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة م�صموماً  )ُيـ ( ، وهذ�ن �صكاله 
عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً )ُيـ ، ـُيـ(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما، ف�صكاله ) ـُي ، ُي(.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟

. م ت: )ُي( ُمر�عني �صّم �ل�صفتني و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟
. ت: )ُي( ُمر�عني �صّم �ل�صفتني  و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� 

تطبيق:
بع�ض  »�ل�صمة« يف  بط  �ل�صّ بحركة  )ُي(  للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 

.) �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة هكذ�  ، و�لكلمات هي : )ُي�صلي، �لُي�صر ، يريد، يَويلِّ
م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ُيو ( ممدوًد� بالو�و ناطقاً: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالو�و )ُيو ( مر�عياً �صّم �ل�صفتني 
اَبَتنْيِ  �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  ، )وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )ُيو ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُيو(، وهذ�ن �َصكاله 
ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ـُيو ، ُيو(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و، ف�َصْكالُه: )ـُيو ، ُيو(

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
وُت؟  وت )ُيو( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل:  ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

اَبَتنْيِ �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  .  وت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ فتني ومّد �ل�صَّ م ت: )ُيو ( ُمر�عني �صّم �ل�صَّ
وي�صري باإ�صبعه باجتاه عقارب �ل�صاعة.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت )ُيو( يف مو��صعه �ملختلفة: ) بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

اَبَتنْيِ �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  . ت: )ُيو ( ُمر�عني �صّم �ل�صفتني ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُب(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

تطبيق:
�لكلمات،  بع�ض  يف  بالو�و  �ملمدود   ) )ُيو  لل�صوت  �ملختلفة  �لأ�صكاِل  �إىل  �صاأ�صري  �ل�ّصريع؛  وِت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
اَبَتنْيِ �إىل �لأمام هكذ�   وتدويرهما ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي.  و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة بال�ّصبَّ

و�لكلمات هي: )عُيون ، مهُيوب ، مُيول(.
م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َد ،َد� ،َت، َتا،  َي ، َيا( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) ُيـ/ـَد�/ ُر( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م:  يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها:  )ُيَد�ر(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
معناها: يقدم �ملعلم مثاًل تو�صيحياً للمعنى.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )ُيـ/ـَد�/ ُر( ، )ُيَد�ُر(  معناها : ُيحرك ب�صكل د�ئرة )يقدم �ملعلم مثاًل تو�صيحياً للمعنى(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة ، ويطلب �إىل �لتالميذ نطقه م�صتخدمني 
�لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )ُيـ/ـَد�/ ُر( ، )ُيَد�ُر(  
م: معناها. 

ت: ُيحرك ب�صكل د�ئرة.
م: يعر�ض �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي )ُيو/لـ/ــُد( ، )ُيوَلد ( باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها.

تطبيق:
مع  �لأ�صو�ت  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  بالكلمة  مقطع  حرف/  كّل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات،  قر�ءة  لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 

ال ( . ��صتخد�م  �لإ�صارة، و�لكلمات هي: )ُبـ/ـُيو/ُت ()ُبُيوُت(، )ُيـ/ـَما/ ُل( ،) مُيَ
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

  ُيـ / ـَدا / ُر

ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )َد�ر، َدلل، متاب ، متر�ت بيان، يد( و�إذ� �صمع خطاأ،  املراجعة: 
يوظف �أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.
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املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:) خايل ، �أخي ، �أعطت، متر� ، قال ، 
�لّتمر، �ملعلمة، �صكر(، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها.

م: دوري: هذه كلمة )�أْكُتُب ( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت.
م: معناها: )مي�صك �ملعلم �لقلم �أو �لطب�صور بيده ويكتب، ثم ي�صاأل �لتالميذ ماذ� �أفعل �أنا �لآن( �أنا �أكتب.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�أْكُتُب( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
ت: )�أْكُتُب( )يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟
ت:  )��صتخدم �لقلم للكتابة(. تقبل �إّية �إجابة منا�صبة .

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�لكلمات (،  و معناها: ) �لألفاظ �أو �لكالم( جمع كلمة.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )6(
ة ) جحا و�حلمار( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
يف يوٍم من �لأيام كان جحا و �بنه يحزمان �أمتعتهما ��صتعد�د�ً للذهاب  �إىل �ل�صوق..

قال جحا : �ركب �حلمار يا بني، فركب �لولد �حلمار و�صار جحا خلفه، فر�آهما رجالن يف �لطريق فقال �أحدهما لالآخر: 
�نظر كيف يركب �لطفل، ويرتك و�لده �لعجوز مي�صي على قدميه ، �صمع �لولد �لرجلني، وقال: تف�صل �ركب �أنت يا �أبي و�أنا 

�صاأ�صري على قدمي، فركب جحا �حلمار .
ويف �لطريق قابلهما رجل �آخر، فقال لحا: ملاذ� تركب �أنت وترتك �لطفل �ل�صغري مي�صي على قدميه. قال �لولد: �إذن 

نركب �أنا و�أنت مًعا يا �أبي ...وهكذ� �صار �حلمار وفوق ظهره جحا و�بنه معا.
ف�صادفهما رجال �آخرون . فقال بع�صهم لبع�ض: �نظرو� �إىل ق�صوة قلب جحا .. يركب هو و�بنه مًعا هذ� �حلمار �مل�صكني

�أوقف جحا �حلمار، وقال : ماذ� نفعل يا بني لرنتاَح من كالم �لنا�ض ؟.
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ  ِ�ْحِك �لِق�صّ

1ـ �ىل �أين ذهب جحا و�بنه ؟ 
2ـ ملاذ� نزل �لولد من فوق �حلمار وجعل �أباه يركب ؟

3ـ ملاذ� و�صف �لنا�ض جحا باأنه قا�صي �لقلب ؟ 
4ـ بر�أيك ماذ� عمل جحا لريتاح من كالم �لنا�ض

ة ؟ 5ـ ماذ� نتعلَُّم من هذه �لق�صَّ

ت: �إىل �ل�صوق . 
ت: لأنه �صمع �أحدهم يقول : �نظرو� كيف يركب �لطفل، 

ويرتك و�لده �لعجوز مي�صي على قدميه.
ت: لأنه ركب هو و�بنه �حلمار معاً.

ت: )تقبل �أية �إجابة معقولة(.
يقوله  مبا  ذلك  بعد  �أهتم  ول  حيَح  �ل�صَّ �أعمل  �أن  ت: 

�لآخرون )تقبل �أية �إجابة معقولة(.
ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ

ورة، وناق�ض  ة �ل�صتماعيَّة )جحا و�حلمار( و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ - وجِّ
ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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ر�س )3(: حرف )الياء( ال�ّصاِكنة  ) ْي( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) ي( باأية حركة كان ، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )ْي( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )ْي( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�    و�إذ� مل يكن فيها �صوت )ْي( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ْي(.

م:  كلمة )َبْيت( فيها �صوت )ْي(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )منزل( لي�ض فيها �صوت )ْي (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )�أمْين(  فيها �صوت )ْي (؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )جر�ض ( لي�ض فيها �صوت )ْي (؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )ْي( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )َبْيت(
م ت:  

م:  كلمة )منزل(
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي »�أمْين « و »جر�ض«(.
 )ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )ْي( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� 

مل ت�صمعو� �صوت )ي( يف �لكلمة.
م: )َبْيت (. 

ت:  
م: )َمْنزل (.

ت:  
 )وهكذ� مع كلمتي » �أمْين« و »َجر�ض«(

تطبيق:  يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: )َمْيل ، فانو�ض ، َبنْي ، خلف(.

ة )التَّمر(.           الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ْي« �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(  ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ْي( �صاكنًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(       ) 4 دقائق(
تقدمي الّن�صاط: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )ْي( �صاكًنا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .
منوذج، دوري : 

م�صبوقاً  �ل�صاكن  �حلرف  نطق  مر�عياً  )ْي(  �حلرِف  �صوُت  ناطقاً:  �حلرف،  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
حاً للتالميذ �أن �صوت �حلرف هو �لذي ياأتي بعد �لهمزة، و�أن �لهمزة �أتت لت�صهيل  بهمزة مو�صِّ
نطق �حلرف �صاكناً، وي�صري بقب�صة �ليد هكذ�   مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ل�ّصاكن. 

ره مّرة ثانيًة(. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن �صكال حرِف) ْي(  عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكناً  )ْيـ ، ـْيـ ( ، وهذ�ن �صكاله 

عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْي ، ْي(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
م ت: )ْي( ُمر�عني ��صتخد�م �لإ�صارة  بقب�صة �ليد هكذ�   .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

ت: )ْي( ُمر�عني �لإ�صارة  بقب�صة �ليد هكذ�  .
تطبيق:

بط »�ل�صكون« يف بع�ض  وت �ل�صريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف ) ْي(  بحركة �ل�صّ م:  دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
�لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة هكذ�  ، و�لكلمات، هي : )بنْي ، دْين ، لْيت ، كتابْي(.

م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ْي(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َت،َتا ، َي،َيا ، ُي ،ُيو ( �لتي �صبق در��صُتها.

التهيئة: يعر�ض �ملعلم �حلروف �لتي �صبق در��صتها للتاأكد من قدرة �لتَّالِميذ على نطقها وكيفية دجمها لتكوين كلمات.
وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
�لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كٌل منكم ينطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) َبْيـ/ـت( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

�أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )َبْيت( )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك  �إ�صبعه  يقوم ب�صحب 
مّرتني(.

معناها: منزل

    َبـْيـ / ـُت

ْيـــ
ـــْيـــ

ـــْي

ْي
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املراجعة:ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )متاب ، متر�ت ، بيان ، يد ، يد�ر ، يولد ( و�إذ� �صمع خطاأ، 
يوظف �أ�صلوب )دوري ، دوركم(.

املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)متر�، قال ، �لّتمر ، �ملعلمة، �صكر ، 
�أكتب ، �لكلمات (، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )َبْيـ/ـت( ، )َبْيت(  معناها: منزل.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة ، ويطلب �إىل �لتالميذ نطقه مع ��صتخد�م 
�لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )َبْيـ/ـُت( ، )َبْيت(  
م: معناها. 

ت: منزل
تطبيق:

م: دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع 
��صتخد�م �لإ�صارة، و�لكلمات، هي: )َمْيـ/ـُل ()َمْيُل(، )َبْيـ/ـن ()َبنْي( .

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 

معناها. 
م: دوري: هذه كلمة )�ُصَعَد�ُء ( وُي�ِصرْيُ �إليها، وُيَكِررها مرتني �أو ثالث مر�ت.

م: معناها: )فرحني(.
م: و�لآن دوركم هذه �لكلمة هي )�ُصَعَد�ُء( �أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 

ت: )�ُصَعَد�ُء( ) يكررها �لتَّالِميذ مرتني �أو ثالث مر�ت(.
 م: ما معناها؟.

ت: )فرحني(. تقبل �إّية �إجابة منا�صبة .

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5(، �لوحدة)2( �لّدر�ض )1(

ة ) �لديك �ل�ّصره( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
خرج ديك جميل ينف�ض ري�صه ، وفجاأة �صاهد دجاًجا يلتقط حباً حتت �صجرة ، فهجم عليها ب�صدة و�أبعدها عن �لتقاط 
�حلب ، و ر�ح ي�صارع يف �لتقاطها وحَدُه ، و�أثناء ذلك �لتقط معها حجرة مل ي�صتطع بلعها ، وجعلته ي�صهق لي�صقط على 

�لأر�ض، و�أيقن باأنه �صيموت.
�صاهدته �لدجاج فاأ�صرعت لإنقاذه، عندئذ خجل �لديك و�أدرك خطاأ ما فعل، وتاأ�صف للجميع قائاًل: لن �أعتدي بعد 

�ليوم على حبوب طائر من �لطيور.
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ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

الأ�صئلة: 

ة وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة، وناق�ض  ة �ل�صتماعيَّة )�لديك �ل�ّصره( و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ - وجِّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ

1ـ م: ماذ� �صاهد �لديك ؟
2ـ م: ملاذ� �أبعد �لديك �لدجاج ؟
3ـ ما �لذي جعل �لديك ي�صهق؟

4ـ م: ملاذ� �أنقذت �لدجاج �لديك عندما �صقط على �لأر�ض؟ 

 ت: �صاهد دجاجاً يلتقط حباً.
ت: لأنه �أر�د �أن ياأكل �حلب وحده– لأنه طماع .

ت:�لتقاطه حجرة بقيت يف حلقه ومل ي�صتطع بلعها.
ت: لأنها مت�صاحمة .) تقّبل �لإجابات �ملعقولة كاّفة 

ة: )املعلمة بيان(.        الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6(، من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(. ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

املحادثة: 
ة لحقاً �أو �لتنبوؤ  ة �ملُ�ْصَتِقّلة: )�ملعلمة بَيان( لتكون م�صاعدة على فهم �لِق�صّ - �عر�ض �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لِق�صّ
من  لعدد  �ملجال  و�ترك  �ل�صورة،  عر�ض  وقت  يف  ة  �لِق�صّ ن�ض  �إخفاء  بالعتبار  �لأخذ  مع  قر�ءتها  قبل  مب�صمونها 

�لتَّالِميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
ورة؟  - ماذ� تالحظون يف �ل�صّ

- ملاذ� نحب معلمتنا؟
ة ؟   - ماذ� تتوقعون  يف �لِق�صّ

��صتمع �إجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ة: قراءة الِق�صّ

ة �ملُ�ْصَتِقّلة)�ملعلمة بيان( كاملًة. �عر�ض للّتالميذ ن�ض �لِق�صّ

ة؟ م: ما �لذي تدور حوله �لق�صّ
م: ماذ� كتبت �ملعلمة على �ل�صبورة؟

م: ملاذ� توقف �أخي عن �لكتابة ؟
م: كيف �صاعدت �ملعلمة �أخي؟

م: ملاذ� �صكر �أخي �ملعلمة بيان؟

ت: م�صاعدة �ملعلمة للتالميذ يف �لكتابة )تقبل �أية �إجابة منا�صبة(.
ت: )يد�ر ، بيت ، يولد(

ت: لأنه مل ي�صتطع �لكتابة 
ت: �أم�صكت يده و�صاعدته يف �لكتابة 

ت: لأنها �صاعدته وعلمته �لقر�ءة و�لكتابة.

�لـُمَعلَِّمُة َبَياُن
تكتب

يكتُباأم�صكت

توقف عن الكتابة
. �أََنا �أَْكُتُب �لَكِلَماِت،  �أَِخي�لَكِلَماِت )ُيَد�ُر -  َبْيٌت - ُيوَلُد(، 

َنْحُن �ُصَعَد�ُء.)ُيَد�ُر- َبْيٌت- ُيوَلُد(.�َصَكَر �أَِخي �لـُمَعلَِّمَة َبَياَن،�أَِخي َيَد �أَِخي. �لـُمَعلَِّمُة
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �للو�ض وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ض عليه.
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها،  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )ي(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

)بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري 

م: �حلرف )ي( ��صمه »ياء« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )َيــد ، بيـت ، يبــني ، يدي(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )َيـد ، بيت ، يبـني ، يدي(.
بورة. ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى، ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ض للكتابة، )َيــد ، بيـت ، يبـني ، يدي(.

م: ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

قدر�ت  �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً  فحة  �ل�صّ ف رقم )3( يف  �ل�صّ �لكتابة يف  ��صتكمال  �لتَّالِميذ  �إىل  �ملعلِّم/ـة  م: يطلب 
�لتَّالِميذ.

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )ي( مع حروف �صبَق درا�صتها :

ُثم   فحة،  �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ض يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ض مب�صاركة �أُ�صرهم.  

تنويه:
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ر�س )4(: حرف )الواو( املفتوح ، واملمدودة بالألف  ) َو ـ َوا( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) و ( باأية حركة كان ، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )َو(، و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )َو( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�     و�إذ� مل يكن فيها �صوت )َو( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َو(.

م:  كلمة )َوَتر( فيها �صوت )َو(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )َبَيان( لي�ض فيها �صوت )َو(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )َوْرد(  فيها �صوت )َو(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )َمَر�م ( لي�ض فيها �صوت )َو(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )َو( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )َولد(.
م ت:  

م:  كلمة )َبَيان(.
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي »َوْرد« و »َمَر�م«(.
 ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )َو( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )و( يف �لكلمة.
م: )َولد(. 

ت:  
م: )َبَيان(.

ت:  
 )وهكذ� مع كلمتي »َوْرد«  و  »َمَر�م«(.

تطبيق:  يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: ) َوليد ، َرباب ، َوحيد ، متر(.

ة )املعلمة بيان(.           الزمن: )5 ( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »َو« �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(          ) 2 دقيقتان( 



الوحدة الثالثة 94

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )َو( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(              )4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » َو « ممدودًا بالألف باأ�صكاله الكتابّية كافة(     ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )َو( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف ناطقاً: �صوُت �حلرِف )َو(، مر�عياً فتح �لفّم، و�لإ�صارة بال�ّصبابة �إىل 

ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف ) َو (  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً   

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) َو�(  ممدود�ً بالألف باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف ) َو� ( ممدوًد� بالألف، ناطقاً: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالألف ) َو�( 

َو
ـــَو

ـــَو

َو

َوا
ـــَوا

َو�

)َو( ، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً )َو ، ـــَو(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا، ف�صكاله 
)َو ، ـــَو(،

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة:  )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟

م ت: )َو( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�  .
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟
ت: )َو( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �أعلى هكذ�  .

تطبيق:
بط »�لفتحة« يف بع�ض  وت �ل�صريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف  ) َو ( بحركة �ل�صّ م:  دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

، و�لكلمات هي : )َوليد ، َيَود ، تالَوة ، َيدنو(. �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ�  
م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ،( وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. مر�عياً فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
�إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )َو�( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالألف )َو�(، وهذ�ن  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة  م: 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالألف )ـَو� ، َو�(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالألف، ف�َصْكالُه: 

)ـَو� ، َو�(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )َو� ( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل:  ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  . م ت: )َو� ( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت)َو�( يف مو��صعه �ملختلفة: ) بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

. اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�  ت: )َو� ( ُمر�عني فتح �لفّم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ



95الوحدة الثالثة

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َو(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لل�صوت )َو� ( �ملمدود بالألف يف بع�ض �لكلمات، و�أريد  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أعلى هكذ�   ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )و�دي،  �أن ت�صرعو� يف نطقه ُم�صرِيين بال�ّصبَّ

َنَو�ل ، مرَو�ن(. 
م: )ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: دوري، دوركم(.

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َي ، َيا ، ُي ، ُيو ، ْي( �لتي �صبق در��صُتها.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )بيان ، يد ، ُيد�ر ، يولد ، بيت( و�إذ� �صمع خطاأ، يوظف 
�أ�صلوب )دوري ، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة ) َنا/ َو/ َل( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م:  يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )َناَول(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
م: معناها: �أعطى.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي يف �لكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )َنا/ َو/ َل( ، )َناَول(  معناها : �أعطى.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف �لكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب �إىل �لتالميذ نطقه مع ��صتخد�م 
�لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )َنا/ َو/ َل( ، )َناَول(. 
م: معناها. 
ت: �أعطى.

م: يعر�ض �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )َنـ /ـَو�/ ل( ، ) َنَو�ل(  باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها.
تطبيق:

م: دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع �لإ�صارة، 
و�لكلمات، هي: )َو/ َلـ/ ــد ()َوَلد(،  )َو�/ دي()َو�دي(.

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

  َنـا/ َو /َل



الوحدة الثالثة 96

�صكر(،  �ملعلمة،  �لكلمات،  نف�صها، وهي:)�صعد�ء،  بالإجر�ء�ت  �صابًقا  در�صوها  �لتي  �لكلمات  �لتَّالِميذ  مع  ر�جع  املراجعة: 
ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها. 

م: دوري: هذه كلمة: )�هلل ( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت.
م: معناها: خالقنا وربنا.

م: و�لآن دوركم هذه �لكلمة هي )�هلل( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
ت: )�هلل( ) يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: )خالقنا وربنا(. تقبل �إّية �إجابة منا�صبة.

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )ي�صفينا (  و معناها: ) يعافينا ويبعد عنا مر�صنا(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(
ة ) �لكلب �لويف( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

عا�ض كلب يف رعاية رجٍل يهتّم به، ويطعمه وي�صقيه، وكان �لكلب يحر�ض �لأغنام ، مّرت �صنو�ت وهو على هذ� �حلال،  
ويف يوم مر�ض �صاحب �لكلب فقّرر �لأطباء رقوده  يف �مل�صفى، فباع �لرجل غنمه ، وذهب �إىل �مل�صفى ،فلحق �لكلُب ب�صاحبه، 
�أو ي�صمع �صوته ، و��صتمر على هذه  وكان يق�صي �ل�ّصاعات �لّطو�ل حتت نافذة �لغرفة �لتي كان يرقد فيها ؛ لعّله ير�ه، 

�حلال  �أ�صابيع، �إىل �أن �صفي  �لرجل من مر�صه، وعاد� �صعيدين معا �إىل �ملنزل .
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة، وناق�ض  �إليهم و�صَف �ل�صُّ ة �ل�صتماعيَّة )�لكلب �لويف( و�طلب  �لِق�صّ �إىل فتح كتبهم على �صورة  �لتَّالِميذ  ه  -  وجِّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ

1ـ ما �لذي كان يفعله �لكلُب ل�صاحبه قبل مر�صه ؟
2ـ �أين كان يق�صي �لكلب �ل�صاعات �لطو�ل �أثناء مر�ض �صاحبه؟

3ـ  ملاذ� جل�ض �لكلب حتت نافذة �مل�صفى؟
4ـ ملاذ� مل يرتك �لكلب �مل�صفى ؟

5ـ ما �لدر�ض �لذي تعلمته من �لق�صة ؟

ت:كان يحر�ض �لأغنام من �لل�صو�ض.
ت: حتت نافذة غرفة �لرجل يف �مل�صفى.

 ت: لريى �صاحبه �أو ي�صمع �صوته، �أو �أية �إجابة معقولة
ت:لأن �صاحبه ر�قد فيه.

 ت: �لوفاء ورد �لميل.



97الوحدة الثالثة

ر�س )5(: حرف )الواو( امل�صمومة ، واملمدودة بالواو  ) ُو ـ ُوو( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2(�لّدر�ض )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) و ( باأية حركة كان ، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )ُو( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )ُو( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام �إىل 
�أعلى هكذ�    و�إذ� مل يكن فيها �صوت )ُو( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ُو(.

م:  كلمة )ُوجوه( فيها �صوت )ُو(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )د�ر( لي�ض فيها �صوت )ُو(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )ُورود( فيها �صوت )ُو(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )متاب( لي�ض فيها �صوت )ُو(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )ُو( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )ُوجوه(
م ت:  

م:  كلمة )د�ر(
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي »ُورود« و »متاب«(.
 ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )ُو( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )و( يف �لكلمة.
م: )ُوجوه(

ت:  
م: )د�ر(.

ت:  
 )وهكذ� مع كلمتي » ُورود » و »متاب«(

تطبيق:  يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: )تناُوب، �صماء  ، ُوعود ، نافذة(.

ة )املعلمة بيان(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ُو« �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(      ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ُو( م�صموًما باأ�صكاله الكتابّية كافة(           )4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » ُو « ممدودًا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة(       ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )ُو( م�صموًما باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )ُو(، مر�عياً �صّم �ل�صفتني، و�لإ�صارة بال�ّصبابة 
ره مّرة  �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �مل�صموم.  )يكرِّ

ثانيًة(.

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ُو(  ممدود�ً بالو�و باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
)ُوو(  بالو�و  �ملمدود  �صوُت هذ� �حلرف  قائاًل:  بالو�و  )ُو( ممدوًد�  �إىل �حلرف  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 

ُو
ـــُو

ـــُو

ُو

ُوو
ـــُوو

ُوو

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )ُو(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة م�صموماً )ُو( ، وهذ�ن �صكاله 
عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً )ُو ، ـُو(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما،ف�صكاله )ُو ، ـُو(،

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة:  )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟

. م ت: )ُو( ُمر�عني �صّم �ل�صفتني و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟
. ت: )ُو( ُمر�عني �صّم �ل�صفتني  و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� 

تطبيق:
بط« �ل�صمة »يف بع�ض  ُو (  بحركة �ل�صّ وت �ل�صريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

، و�لكلمات هي : )ُورود ،  تفاُوت(.  �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة هكذ� 
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

 ، هكذ�   تدويرهما  مع  �لأمام  �إىل  اَبَتنْيِ  بال�ّصبَّ و�لإ�صارة  �ل�صوت مبقد�ر حركتني،  ومد  �ل�صفتني  �صّم  مر�عياً 
)وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(.

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف ) ُوو ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُوو(، وهذ�ن 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ـُوو ، ُوو(،  �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و، ف�َصْكالُه: 

)ـُوو ، ُوو(
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )ُوو( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل:  ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �لأمام مع تدويرهما  م ت: )ُوو( ُمر�عني �صّم �ل�صفتني ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

هكذ�  ويدير �إ�صبعه باجتاه عقارب �ل�صاعة.
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُو(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت )ُوو( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

تدويرهما مع  �لأمام  �إىل  اَبَتنْيِ  بال�ّصبَّ و�لإ�صارة  حركتني  مبقد�ر  �ل�صوت  ومد  �ل�صفتني  �صّم  ُمر�عني  )ُوو(   ت: 
هكذ�  .

تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )ُوو( يف بع�ض �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
و�لكلمات هي:  مِبقد�ر حركتنِي.  �ملّد  ُمر�عني  وتدويرهما  �لأمام هكذ�    �إىل  اَبَتنْيِ  بال�ّصبَّ �لإ�صارة  وت مع  �ل�صّ

)د�ُوود ، ي�صتُوون(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ُي ، ُيو ، ْي ، َو ، َو�( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

 منوذج ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) َد�/ ُوو / ُد( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة 

وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم ويقروؤها: )َد�ُوود(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك 

مّرتني(.
م: معناها: ��صم �صخ�ض.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )َد�/ ُوو / ُد( ، )َد�ُوود(  معناها : ��صم �صخ�ض.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

�أ�صو�ت  نطق  �لتالميذ  �إىل  ويطلب   ، �ل�ّصبورة/�لّلوحة  على  �ملكتوبة  بالكلمة  كلِّ حرٍف/ مقطٍع  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�لكلمة مقطعة م�صتخدمني �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )َد�/ ُوو / ُد( ، )َد�ُوود(  
م: معناها. 

ت: ��صم �صخ�ض.
م: يعر�ض �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )ُو/ ُرو / ُد( ، )ُورُود( باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها.

  َدا/ُوو/ ُد
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املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )ُيد�ر ، يولد ، بيت ، ناول ، َنَو�ل( و�إذ� �صمع خطاأ، يوظف 
�أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.

�أكتب،  �صعد�ء،  ي�صفينا،   ، �هلل  وهي:)  نف�صها،  بالإجر�ء�ت  �صابًقا  در�صوها  �لتي  �لكلمات  �لتَّالِميذ  مع  ر�جع  املراجعة: 
�لكلمات(، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( من  �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها.

م: دوري: هذه كلمة: )�لطبيب ( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت.
م: معناها: )�ل�صخ�ض �لذي يعالج �ملر�صى(.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�لطبيب( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
ت: )�لطبيب( ) يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: )�ل�صخ�ض �لذي يعالج �ملر�صى(. تقبل �إّية �إجابة منا�صبة.

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )م�صى(،  و معناها: ) َمّر( �أو ذهب.

تطبيق:
مع   �لأ�صو�ت  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  بالكلمة  مقطع  حرف/  كّل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات،  قر�ءة  لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 

��صتخد�م �لإ�صارة و�لكلمات هي: )ُو/ل/ت ( )ُولت(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5(، �لّدر�ض )6( 
ة ) �لن�صر �حلنون( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

عا�ض نا�صر يف �أ�صرٍة فقريٍة، ويف يوٍم �لعيد ��صرتى و�لده حلًما، وطلب �إىل �أم نا�صر طبخه. �أخذ  نا�صر ير�قب �أّمه وهي 
، و�أخذت لُه قطعًة. فرح نا�صر، و�أخذها �إىل �صطح  تطبخ �لّلحم، وكاَن  يتلذذ بر�ئحته �ملنبعثة ، وبعد �أن ن�صج �أ�صرعت �لأمُّ
�ملنزل لياأكلها ، وحينما �أر�د و�صع قطعة �للحم يف فمه �ختطفها ن�صٌر كبرٌي ، نظر نا�صر �إىل �أعلى فر�أى قطعة �للحم يف 

منقار �لن�صر. فبكى، �صمع �لنَّ�صُر بكاَء نا�صر، و�أ�صرع نحوه، ُثمَّ رمى قطعَة �للحم قرب نا�صر ، وطار بعيد�..
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

1ـ ما �أف�صل �لأ�صياء �لتي كان يرغب فيها نا�صر؟
2ـ ملاذ� �أخذ نا�صر قطعت �للحم �إىل �صطح �ملنزل ؟

3ـ ماذ� ح�صل لقطعة �للحم �لتي كانت بيد نا�صر ؟
4ـ ملاذ� رمى �لن�صر قطعة �للحم  قرب نا�صر؟

ت:�لّلحُم. 
�أية  �إىل �صطح �ملنزل ليتلّذذ باأكلها وحيًد� )تقبل  �أخذها  ت: 

�إجابة معقولة(. 
ت: قام �لن�صر باختطافها من نا�صر. 

ت:لأنه �أ�صفق عليه �أو لأنه رحمه )تقبل �أية �إجابة معقولة(.

ة وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة، وناق�ض  ة �ل�صتماعيَّة )�لن�صر �حلنون( و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ -  وجِّ

ة لأ�صرهم. ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �للو�ض وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ض عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )و ( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف ) و( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف ) و ( ��صمه )و�و( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )و ، ـــو (.
ف  �ل�صّ يف  �حلرف  �أ�صكال  فوق  �لقلم  ـــو(...وميرر   ، )و  �ملختلفة  باأ�صكاله  )ونكتبه  )و�و(،  �حلرف  ��صم  �أخرى  مرة   م: 

رقم )1(.
ممار�صة موّجهة، دورنا: 

م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف ) و ( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أفعل. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )و( يف �ملكان �ملخ�ص�ض للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة حرف )و( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ض يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ض مب�صاركة �أُ�صرهم. 

تنويه:
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ر�س )6(: حرف )الواو( املك�صورة ، واملمدودة بالياء  )ِو - ِوي( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )و( باأية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )ِو( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )ِو( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام �إىل 
�أعلى هكذ�     و�إذ� مل يكن فيها �صوت )ِو( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ِو(.

م:  كلمة )ِوئام( فيها �صوت )ِو(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )نزل( لي�ض فيها �صوت )ِو(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�       

 م: كلمة )ِوْتر(  فيها �صوت )ِو(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      
 م: كلمة )ِجد�ر ( لي�ض فيها �صوت )ِو(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )ِو( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )ِوئام(.
م ت:  

م:  كلمة )نزل(.
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي »ِوْتر« و »ِجد�ر«(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )ِو( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )و( يف �لكلمة.
م: )ِوئام(. 

ت:  
م: )نزل(.

ت: 
 )وهكذ� مع كلمتي »ِوْتر« و »ِجد�ر«(.

تطبيق:
يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: )ِوثاق ، رمل ، ِوزة ، قلم(.

ة )املعلمة بيان(.              الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف » ِو « �صماعًا()الوعي ال�صوتي(             ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ِو( مك�صوًرا باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » ِو » ممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )ِو( مك�صوًر� باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )ِو( مر�عياً خف�ض �لفك �ل�صفلي للفّم، و�لإ�صارة 
ره مّرة ثانيًة(. بال�ّصبابة �إىل �أ�صفل هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملك�صور. )يكرِّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف  )ِو(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )ِو( ، 

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) ِوي(  ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف ) ِوي ( ممدوًد� بالياء قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالياء )ِوي(

ِو
ــــِو

ــــِو

ِو

ِويـ
ـــِوي

وي

وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )ِو ، ــِو(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر� ، ف�صكاله )ِو ، ــِو(،
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة:  )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
. م ت: )ِو( ُمر�عني خف�ض �لفك �ل�صفلي للفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أ�صفل هكذ� 

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
م:ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

ت: )ِو( ُمر�عني خف�ض �لفك �ل�صفلي للفّم و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �أ�صفل هكذ�  .
تطبيق:

بط  »�لك�صرة« يف بع�ض  وت �ل�صريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف ) ِو ( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
�لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ�  ، و�لكلمات هي : ) ِو�صادة ، �لِو�صام (.

م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �أ�صفل هكذ�  ،)وُيكّرُرُه مّرًة  مر�عياً خف�ض �لفك �ل�صفلي  ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
ثانيًة(.

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف ) ِوي ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء )ِوي(، وهذ�ن 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء )ِويـ ، ــِويـ(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالياء، ف�َصْكالُه: 

)ِوي ، ــِوي(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )ِوي( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل:  ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
. اَبَتنْيِ  �إىل �أ�صفل هكذ�  م ت: )ِوي ( ُمر�عني خف�ض �لفك �ل�صفلي ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت )ِوي( يف مو��صعه �ملختلفة: ) بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) ِو(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

اَبَتنْيِ  �إىل �أ�صفل هكذ�  ت: )ِوي( ُمر�عني خف�ض �لفك �ل�صفلي ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
تطبيق:

وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )ِوي ( يف بع�ض �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م:دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �أ�صفل هكذ�   ومر�عاة �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي: )طويل،  وت مع ��صتخد�م �لإ�صارة بال�ّصبَّ �ل�صّ

يحوي ، يد�وي(. 
م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب:) دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ْي ، َو ، و� ، ُو ، ُوو( �لتي �صبق در��صُتها.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )بيت ، ناول ، نو�ل ، ورود ، د�وود( و�إذ� �صمع خطاأ، يوظف 
�أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
م:�لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة.

 منوذج  ، دوري: 
م:يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) ِو/ د�/ ُد( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )ِود�ُد(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
م:معناها: ��صم فتاة.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م:ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )ِو/ د�/ ُد( ، )ِود�ُد(  معناها : ��صم فتاة.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

�أ�صو�ت  نطق  �لتالميذ  �إىل  ويطلب   ، �ل�ّصبورة/�لّلوحة  على  �ملكتوبة  بالكلمة  كلِّ حرٍف/ مقطٍع  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�لكلمة مقطعة م�صتخدمني �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )ِو/ د�/ ُد( ، )ِود�ُد(    
م: معناها. 

ت: ��صم فتاة
م: يعر�ض �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )ُيـ/ــد�/ِويـ/ــنا( ، )ُيد�وينا( باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها.

تطبيق:
مع  �لأ�صو�ت  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  بالكلمة  مقطع  حرف/  كّل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات،  قر�ءة  لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 

��صتخد�م �لإ�صارة، و�لكلمات هي: )ِو/ل/َد/ُة ()ِولَدُة(، )َيْر/ِوي ()َيرِوي(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

   ِو / َدا / ُد
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املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، )�صعد�ء ، �هلل ، ي�صفينا ، �لطبيب ، م�صى(، 
ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها.

م: دوري: هذه كلمة: )َمِري�ض( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت.
م: معناها: )به د�ء �أو مر�ض(/ تعبان.

م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )َمِري�ض( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
ت: )َمِري�ض( ) يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: )به د�ء �أو مر�ض(/ تعبان. تقبل �إّية �إجابة منا�صبة.

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )َقالت(،  و معناها: )تكلمت(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5(، �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(
ة )�لطريق �إىل �ملدر�صة( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

تذهب �صعاد كّل يوٍم �إىل مدر�صِتَها �صرًي� على قدميها، وكانْت تـح�ضُّ بالّتعِب و�لإرهاِق عند عودتها �إىل منزلها ُظْهًر� ، 
فطلبت من �أّمها �أن ت�صرتي لها مَظّلًة، فوعدتها �أمها �أن ت�صرتي لها مظلة عندما يح�صل �أبوها على نقوٍد. 

وبينَما كانت عائدة ذ�ت يوم �إىل منزلها مّرت �صيارٌة م�صرعة بالقرب منها فخافت �أن ت�صدمها، ظهرت من نافذة �ل�ّصيارِة 
زميلُتَها وجارتها �صَناء، وهَي حمرجٌة منَها، وطلبت �إىل �ل�ّصائق �إيقاف �ل�ّصيارة، فخرجت �إليها، و �عتذرت ، و�أخذت بيِدها 

�إىل �ل�ّصيارة، وعنَد نزولها قالت لها �صناء: يا �صديقتي لن ت�صريي بقدميك بعد �ليوم فاأنا �صاآخذك  ب�صيارتي �إىل �ملدر�صة.
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

1ـ ملاذ� طلبت �صعاد من �أمها �أن ت�صرتي لها مظلة؟ 
2ـ ملاذ� �عتذرت �صناء ل�صعاد؟

ت�صريي  )لن  ل�صعاد:  بقولها  �صناء  تق�صد  ماذ�  3ـ 
بقدميك بعد �ليوم(؟

4ـ ماذ� �صتفعل لو كنت تركب �صيارتكم ور�أيت زمياًل 
لك مي�صي يف �لطريق؟

ت: لتحميها من حر�رة �ل�صم�ض.
ت: لأن �ل�صيارة �لتي تركبها كانت م�صرعة فاأخافت �صعاد.

�إىل  �ل�صيارة عند ذهابها  �صتاأخذها معها يف  �أنها  ت: تق�صد 
�ملدر�صة و�لعودة منها.

ت:تقبل �إجابات �لتالميذ كافة.

ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة،  ة �ل�صتماعيَّة )�لطريق �إىل �ملدر�صة(؛ و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ -  وجِّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ وناق�ض حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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ر�س )7(: حرف )الواو( ال�ّصاِكنة  ) ْو ( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة  �لّدر�ض )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) و ( باأية حركة كان ، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )ْو( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )ْو( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام �إىل 
�أعلى هكذ�      و�إذ� مل يكن فيها �صوت )ْو( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ْو(.

م:  كلمة )َيْوم( فيها �صوت )ْو(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      
 م: كلمة )منزل( لي�ض فيها �صوت )ْو(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�      

 م: كلمة )َمْوز(  فيها �صوت )ْو(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )د�ر ( لي�ض فيها �صوت )ْو(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�        

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )ْو( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )َيْوم(.
م ت:  

م:  كلمة )منزل(.
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي »َمْوز« و »د�ر«(.
 ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )ْو( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )و( يف �لكلمة.
م: )َيْوم(. 

ت:  
م: )منزل(.

ت:  
 )وهكذ� مع كلمتي »َمْوز« و »د�ر«(.

تطبيق:
 يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: )كْون ، بيت ، َخْوف ، قرب(. 

ة )املعلمة بيان(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ْو » �صماعًا(         ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ْو( �صاكنًا باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 4 دقائق(
تقدمي الّن�صاط: 

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )ْو( �صاكًنا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف )ْو( مر�عياً نطق �حلرف �ل�صاكن م�صبوقاً بهمزة 
�أتت لت�صهيل نطق  �أن �صوت �حلرف هو �لذي ياأتي بعد �لهمزة، و�أن �لهمزة  مو�صحاً للتالميذ 
�إ�صارة حركة �ل�صوت �ل�ّصاكن.  �أّن هذه  �حلرف م�صكوناً، وي�صري بقب�صة �ليد هكذ�   مو�صحاً 

ْو
ــــْو

ــــْو

ْو

ره مّرة ثانيًة(. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن �صكال حرِف ) ْو(  عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكناً )ْو ، ـْو ( ، وهذ�ن �صكاله 

عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْو ، ْو(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة:  )و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
م ت: )ْو( ُمر�عني �لإ�صارة  بقب�صة �ليد هكذ�   .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: ) بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(  ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

ت: )ْو( ُمر�عني �لإ�صارة  بقب�صة �ليد هكذ�  .
تطبيق:

بط )�ل�صاكن( يف بع�ض  �ل�صّ ْو( بحركة  �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة 
�لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ�  ، و�لكلمات هي : )َيْوم ، َي�صمْو ، لْوم(.

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) َيْو/َما/ُن( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م:  يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها:  )َيْوَماِن(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة 
ذلك مّرتني(.

م: معناها: يوم ز�ئد يوم. )وي�صري باإ�صبعه بالعدد(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) ْو(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )َو ، َو� ، ُو ، ُوو ، ِو ، ِوي ( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

   َيْو/ َما/ُن
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ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )َيْو/َما/ُن( ، )َيْوَماُن(  معناها: يوم ز�ئد يوم.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب �إىل �لتالميذ نطق �أ�صو�ت �لكلمة 
مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )َيْو/َما/ِن( ، )َيْوَماِن(.
م: معناها. 

ت: يوم ز�ئد يوم.
تطبيق:

مع  �لأ�صو�ت  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  بالكلمة  مقطع  حرف/  كّل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات،  قر�ءة  لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
��صتخد�م �لإ�صارة، و�لكلمات هي: )دْو/ َلــ/ــُة()َدْولة(، )َنْو/ ُم ()َنْوم( .

م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.
املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )ناَول ، َنَو�ل، ُورود ، د�ُوود ، ود�د ، يد�وينا( و�إذ� �صمع 

خطاأ، يوظف �أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.

، ي�صفينا،  ، م�صى  ، �لطبيب  بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)�هلل  �صابًقا  �لتي در�صوها  �لكلمات  �لتَّالِميذ  ر�جع مع  املراجعة: 
مري�ض ، قالت (، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 

معناها.
م: دوري: هذه كلمة: )خالتي ( وُي�ِصرْيُ �إليها، وُيَكِررها مرتني �أو ثالث مر�ت.

م: معناها: )�أخت �أمي(.
م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )خالتي( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من  �لتَّالِميذ(. 

ت: )خالتي( )يكررها �لتَّالِميذ مرتني �أو  ثالث مر�ت(.
 م: ما معناها؟.
ت: )�أخت �أمي(.

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5(، من �لوحدة )2(�لّدر�ض )1(

ة )�ل�صلوك �لطيب( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
ف ، فاأخذ �صفيق  �لدفرت بطريق �خلطاأ �إىل منزله ، وعندما بد�أ يقوم بكتابة �لن�صاط  ذ�ت يوم ن�صيت �أفنان دفرتها يف �ل�صّ
�لبيتي ، �كت�صف وجود دفرت �أفنان بني دفاتره ؛ فخاف �أن تعاقب �أفنان لعدم كتابتها �لن�صاط �لبيتي ، وطلب من �أمه �أن 

ت�صمح له بالإت�صال هاتفيا باأفنان  ليخبها، فرحت �لأم ل�صعور ولدها ، وقالت : �أنت ولد طيب و�صلوكك طيب ـ يابني.. 
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ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة، وناق�ض  ة �ل�صتماعيَّة )�ل�صلوك �لطيب(؛ و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ -  وجِّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ

ة: )اأخي مري�س(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6(، �لوحدة )2(�لّدر�ض )1(. ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

املحادثة: 
ة لحقاً  �أو �لتنبوؤ  ة �ملُ�ْصَتِقّلة: )�أخي مري�ض( لتكون م�صاعدة على فهم �لِق�صّ م: �عر�ض �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لِق�صّ
من  لعدد  �ملجال  و�ترك  �ل�صورة،  عر�ض  وقت  يف  ة  �لِق�صّ ن�ض  �إخفاء  بالعتبار  �لأخذ  مع  قر�ءتها  قبل  مب�صمونها 

�لتَّالِميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
ورة؟  - ماذ� تالحظون يف �ل�صّ

- ملاذ� �لطفل مري�ض؟
ة ؟   - ماذ� تتوقعون  يف �لِق�صّ

��صتمع �إجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ة: قراءة الِق�صّ

ة �ملُ�ْصَتِقّلة) �أخي مري�ض( كاملًة. �عر�ض للّتالميذ ن�ض �لِق�صّ

1ـ كيف �كت�صف �صفيق وجود دفرت  �أفنان بني دفاتره ؟ 
2ـ ملاذ� خاف �صفيق  على �أفنان؟

3ـ ماذ� طلب من �أمه ؟ 
4ـ ملاذ� فرحت �لأم  ؟

5ـ ماذ� �صتفعل لوكنت مكان �صفيق؟

ت- عندما بد�أ يكتب �لن�صاط وجد �لدفرت . 
ت- خاف �أن تعاقب �أفنان لعدم كتابتها �لن�صاط �لبيتي.

ت- باأن ت�صمح له بالت�صال باأفنان . 
ت- لأن �صلوك ولدها طيب )تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(. 

ت- ) تقبل �أّية �إجابة معقولة (..

ِبيَب،َقاَلْت ِوَد�ُد: َباَبا َباَبا �أَِخي َد�ُووُد َمِري�ٌض ، ِبيُبَباَبا  �لطَّ .،�لطَّ

،

ى َيْوَماِن َو�أَِخي َم�صَ

اح�صر

واء الدَّ

ل يتناول الدواءو�صف الدواء

ِبيُب ُيَد�ِويَنا، َو�هلُل َي�ْصِفيَنا.َخاَلِتي َنَو�ُل �أَْعَطْت �أَِخي ُوُروًد�، َوَناَوَل َخايِل �أَِخي وَقاَل: �لطَّ
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الأ�صئلة: 
ة؟ م: ما �لذي تدور حوله �لق�صّ

م: َمن �لذي �أح�صر �لّطبيَب لُيَد�وي»د�وود«؟ 
م: ملاذ� يرف�ض د�وود تناول �لدو�ء؟

م: َماذ� �أعطت �خلالة نو�ل »د�ووَد«؟
م: من �لذي ي�صفينا من �لأمر��ض ؟

ت: مر�ض »د�وود«. 
ت: َبابا )و�لد ود�د(. 

ت: لأنه مّر ، لأنه يكره �لدو�ء ) تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(.
ت: �أعطته َورد�ً .

ت: �هلل �صبحانه وتعاىل..

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �للو�ض وم�صك �لقلم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لقلم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ض عليه.
�ملختلفة:  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها،  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )و(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري 

م: �حلرف )و( ��صمه »و�و« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )ود�د ، يوم، ينمو ، دود(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم تكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

كتبت )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )ود�د ، يوم، ينمو ، دود(.
بورة. ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى، ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ض للكتابة، )ود�د ، يوم، ينمو ، دود(.

م: ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم ُمر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )و( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ض يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ض مب�صاركة �أُ�صرهم.  

تنويه:
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ر�س )8(: حرف )الألف( املفتوح ) اأَ( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1( :  يتم مر�جعة �لِق�صّ

م: من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) �أ ( باأية حركة كان ، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت ) �أَ( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت ) �أَ ( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام 
�إىل �أعلى هكذ�    و�إذ� مل يكن فيها �صوت )�أَ ( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�أَ(.

م:  كلمة )�أََمل( فيها �صوت )�أَ(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      
 م: كلمة )َبَيان( لي�ض فيها �صوت )�أَ(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )�أَِمرية(  فيها �صوت )�أَ(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )وزيرة( لي�ض فيها �صوت )�أَ(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )�أَ( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة ) �أََمل(.
م ت:  

م:  كلمة )َبَيان(.
م ت: 

)وهكذ� مع كلمتي »�أَِمرية«  و  »وزيرة«(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )�أَ( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )�أ( يف �لكلمة.
م: )�أََمل(. 

ت:  
م: )َبَيان(.

ت:  
 )وهكذ� مع كلمتي »�أَِمرية« و »وزيرة«(.

تطبيق: 
يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: ) �أَمل ، نوم ، �أمْين ، نبات(.

ة )اأخي مري�س(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »اأَ « �صماعًا()الوعي ال�صوتي(       ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )اأَ( مفتوحًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(         ) 4 دقائق(
تقدمي الّن�صاط: 

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )�أَ( مفتوًحا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .
منوذج، دوري : 

�إىل  بال�ّصبابة  �لفّم، و�لإ�صارة  فتح  )�أَ( مر�عياً  �إىل �حلرف ناطقاً: �صوُت �حلرِف  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
ره مّرة ثانيًة(. �أعلى هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملفتوح. )يكرِّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف )�أَ(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مفتوحاً ) �أَ(، 

اأَ
ــــاأَ

ــــاأَ

�أَ

وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مفتوحاً )�أَ ، ـــاأَ(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة مفتوحا، ف�صكاله )�أَ ، ـــاأَ(،
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
م ت: )�أَ( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أعلى هكذ�  .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

ت: )�أَ( ُمر�عني فتح �لفّم و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �أعلى هكذ�  .
تطبيق:

بع�ض  يف  »�لفتحة«  بط  �ل�صّ بحركة  )�أَ(  للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
�لكلمات، و�أريد  �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة هكذ�  ، و�لكلمات هي: )�أََمل ، �صاأل ، �لأَدب ، قر�أ ، �أخطاأَ(.
م:  ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

 تقدمي الّن�صاط:
م:�لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) �أَْيـ/ ـَتا/ ُم( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

 م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )�أَْيَتاُم(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
م: معناها: جمع يتيم وهو �لذي فقد �أباه  .

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي يف �لكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )�أَْيـ/ ـَتا/ ُم( ، )�أَْيَتاُم(  معناها : جمع يتيم وهو �لذي فقد �أباه .

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) اأَ(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت: )ُو ، وو ، ِو ، ِوي ، ْو( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

   اأَْيـ/ـَتا/ُم
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ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
�أ�صو�ت  �إىل �لتالميذ نطق  ، ويطلب  �ل�ّصبورة/�لّلوحة  �ملكتوبة على  �لكلمة  �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف  �ملعلِّم/ـة  م:ُي�ِصرْيُ 

�لكلمة مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.
ت: )�أَْيـ/ ـَتا/ ُم( ، )�أَْيَتاُم(.

م: معناها. 
ت: جمع يتيم وهو �لذي مات �أبوه .

     تطبيق:
مع  �لأ�صو�ت  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  بالكلمة  مقطع  حرف/  كّل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات،  قر�ءة  لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 

��صتخد�م �لإ�صارة، و�لكلمات هي: )�أَ/ َمـ/ ــُل ( )�أََمُل (،  )�أَْر/نـ/ـُب()�أَْرنُب(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:   ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )وُرود ، د�ُوود ، ود�د ، يد�وينا ، يومان ( و�إذ� �صمع 
خطاأ، يوظف �أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.

ى ، مري�ض، قالت ،  املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)�لطبيَب ، َم�صَ
خالتي(، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 

معناها 
لََح ( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �أو ثالث مر�ت. م: دوري: هذه كلمة )�أَ�صْ

م: معناها: َح�َصَنه و�أز�ل خر�به.
لََح( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(.  م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�أَ�صْ

لََح( ) يكررها �لتَّالِميذ مرتني �أو ثالث مر�ت(. ت: )�أَ�صْ
 م: ما معناها؟.

ت: )َح�َصَنه و�أز�ل خر�به.(. تقبل �إّية �إجابة منا�صبة.
يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�أَخَذْت(  و معناها: )  تناولت (.
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الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(

ة ) قطرة �ملاء( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
يف �إحدى �لليايل عِط�َض �أحمد َعَط�ًصا �َصِدْيًد� ، فَذَهَب �إىل �ملطبخ يبحث عن ماء  فلم يجد ماء. فجاأة ر�أى قطرة َتنزُل 
َنابرِي �ملَاِء فَفِرح ِبها وذَهَب �َصريًعا �إليها، وو�صَع كاأ�ًصا لتنزَل فيه، قالت �لقطرُة: لن �أ�صقَط يف �لكاأ�ض، حزن �أحمد،  من �أحد �صَ

َو�َصاأَلَها: ملاذ�؟ �أل ترين فمي قد جّف من �صّدِة �لعط�ض؟
 قالت �لقطرة: تذّكر يا �أحمد ما تفعله باملاء كّل يوم ، فاأنت تلعب باملاء كثرًي�، وترتك �صنابري �ملاء مفتوحة ، وتذهب .

ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

1ـ عّم كان يبحث �أحمد؟
2ـ ماذ� ر�أى عند خروجه من �ملطبخ؟

3ـ ملاذ� رف�صت �لقطرة �لنزول من �ل�صنبور؟
4ـ ماذ� �صيفعل �أحمد لو �أعطته �لقطر�ت فر�صة �أخرى؟
5ـ ماذ� �صتفعل لو وجدت �صنبور�ً ين�صكب منه �ملاء ولي�ض 

عنده �أحد؟

ت:يبحث عن ماء ِلَي�صَرَب.
َنابرِي �ملَاِء. ت:ر�أى قطرة َتنزُل من �أحد �صَ

 ت:لأن �أحمد ي�صرف يف ��صتخد�م �ملاء.
 ت:لن ي�صرف يف �ملاء. 

ت:�أغلقه، �أو تقبل �أية �إجابات �أخرى معقولة.

ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة ، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
وناق�ض  ورة،  �ل�صُّ و�صَف  �إليهم  و�طلب  �ملاء(  )قطرة  �ل�صتماعيَّة  ة  �لِق�صّ �صورة  على  كتبهم  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  ه  وجِّ   -

ة لأ�صرهم. ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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ر�س )9(: حرف )الألف( امل�صمومة ، واملمدودة بالواو  ) اأُ ـ اأُو( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لدر�ض )1(. يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) �أ ( باأية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )�أُ( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )�أُ( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام �إىل 
�أعلى هكذ�   و�إذ� مل يكن فيها �صوت )�أُ ( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�أُ(.

م:  كلمة )�أُْذن( فيها �صوت )�أُ(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )و�صف( لي�ض فيها �صوت )�أُ(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )�أُم( فيها �صوت )�أُ(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )بنت( لي�ض فيها �صوت )�أُ(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�     

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )�أُ( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )�أُْذن(.
م ت:  

م:  كلمة )و�صف(.
م ت: 

)وهكذ� مع كلمتي  »�أُم« و »بنت«(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )�أُ( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )�أ( يف �لكلمة.
م: )�أُذن(.

ت:  
ف(. م: )َو�صَ

ت:  
 )وهكذ� مع كلمتي »�أُم« و »بنت«(.

تطبيق: 
يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: )�أُِحّب ، نبيل ، �أُميمة ، َمْرمي(.

ة )اأخي مري�س(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

)الوعي ال�صوتي(         ) 2 دقيقتان(  الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »اأُ « �صماعًا( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )اأُ( م�صموًما باأ�صكاله الكتابّية كافة(      ) 4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » اأُ » ممدودًا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )�أُ( م�صموًما باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
بال�ّصبابة  و�لإ�صارة  �ل�صفتني،  �صّم  )�أُ( مر�عياً  قائاًل: �صوُت �حلرِف  �إىل �حلرف  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
ره مّرة  �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �مل�صموم. )يكرِّ

ثانيًة(.

اأُ
ــــاأُ

ــــاأُ

�أُ

اأُو
ــــاأُو

�أُو

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف ) �أُ(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة م�صموماً )�أُ( ، وهذ�ن �صكاله 
عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً )�أُ ، ـاأُ(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما،ف�صكاله )�أُُ ، ـاأُ(،

ممار�صة موّجهة، دورنا: 
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة:  )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟

. م ت: )�أُ( ُمر�عني �صّم �ل�صفتني و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: ) بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟
. ت: )�أُ( ُمر�عني �صّم �ل�صفتني  و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� 

تطبيق:
بط  »�ل�صمة« يف بع�ض  �أُ ( بحركة �ل�صّ �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )  �ل�صريع؛ �صاأ�صري  وت  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

، و�لكلمات هي : )�أُميمة ، �لأُّم ، يبد�أُ ، نباأُ (.  �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �لإ�صارة هكذ� 
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )�أُ(  ممدود�ً بالو�و باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف )�أُ( ممدوًد� بالو�و قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالو�و )�أُو ( مر�عياً �صّم �ل�صفتني ومد 

اَبَتنْيِ �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  ،)وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. �ل�صوت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
�إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف )�أُُو ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالو�و )�أُو(، وهذ�ن  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة  م: 
�َصكاله ِعندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ـاأُو ، �أُو(، �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و، ف�َصْكالُه: 

)ـاأ ُو ، �أُُو(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )�أُو( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل:  ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
اَبَتنْيِ �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   م ت: ) �أُو( ُمر�عني �صّم �ل�ّصفتني ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ويدير �إ�صبعه باجتاه عقارب �ل�صاعة.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

وُت؟ وت)�أُو( يف مو��صعه �ملختلفة: ) بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
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 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) �أُ/َمْيـ/ـَمـ/ـُة( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

 م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم ويقروؤها: )�أَُمْيَمة(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
م: معناها: ��صم فتاة.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )�أُ/َمْيـ/ـَمـ/ـُة( ، )�أَُمْيَمة(  معناها : ��صم فتاة.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب �إىل �لتالميذ نطق �أ�صو�ت �لكلمة 
مقطعة م�صتخدمني �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )�أُ/َمْيـ/ـَمـ/ـُة( ، )�أَُمْيَمة(.
م: معناها. 

ت: ��صم فتاة.
تطبيق:

مع  �لأ�صو�ت  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  بالكلمة  مقطع  حرف/  كّل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات،  قر�ءة  لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
��صتخد�م �لإ�صارة و�لكلمات هي: )�أُو/ل/ُت ()�أُولت( )�لـ/�أُو/ىَل( ، )�لأُوىَل(.

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) اأُ(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

اأُ/َمْيـ/ـَمـ/ـُة

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ِو ، ِوي ، ْو ، �أَ( �لتي �صبق در��صُتها.

�أيتام( و�إذ� �صمع خطاأ،   ، ، يومان  ، يد�وينا  �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي )ود�د  املراجعة:   ير�جع 
يوظف �أ�صلوب )دوري ، دوركم(.

اَبَتنْيِ �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   ت: )�أُو( ُمر�عني �صّم �ل�ّصفتني ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
تطبيق:

وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )�أُ و( يف بع�ض �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
و�لكلمات هي:  �ملّد مِبقد�ر حركتنِي.  ُمر�عني  وتدويرهما  �لأمام هكذ�    �إىل  اَبَتنْيِ  بال�ّصبَّ �لإ�صارة  وت مع  �ل�صّ

)�أُولئك ،  �أوِحَي(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.
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ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:) مري�ض ، قالت، خالتي ، �أ�صلح ،  املراجعة: 
�أخذت (، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها.

َنا ( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت. م: دوري: هذه كلمة: )�أُُمّ
م: معناها: )�أّم لنا كلنا(.

َنا( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها  من �لتَّالِميذ(.  م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�أُُمّ
َنا( ) يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: )�أُُمّ

 م: ما معناها؟.
ت: )�أّم لنا كلنا(. تقبل �إّية �إجابة منا�صبة.

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني: )َدَخَل(  و)�ملاء(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5(، من �لوحدة )2(�لّدر�ض )1( 
ة ) مرمي �لذكية( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

فــــقــــدِت �لــطــفــلــة مـــــرمي لــعــبــتــهــا يف �حلــــقــــول، فــبــحــثــْت عــنــهــا ومل جتــــدهــــا، فــــر�آهــــا ثــعــلــب وقـــــــال: هــــل تــبــحــثــني 
ــــــد مــفــتــاح قــفــ�ــض دجــاجــكــم.  ــاأعــطــيــك لــعــبــتــك ولـــكـــن �أري عـــن لــعــبــتــك؟! قـــالـــت مــــرمي : نــعــم .. قــــال �لــثــعــلــب :  �ــص
�لثعلب  و��ــصــتــلــم   ، لعبتها  مـــرمي  ت�صلمت  �ملــفــتــاح  لـــك  و�أجـــلـــب  �لـــــد�ر  �إىل  �أذهـــــُب  و�ـــصـــوف  �لــلــعــبــة  هـــات   : مـــرمي  قــالــت 
يـــقـــول : �ــصــيــ�ــصــبــح َدجــــــاج مــــرمي كــلــه يف بــطــنــي . ، تـــوجـــه �لــثــعــلــب �إىل د�ر مــــرمي ، وهــــو  �لــلــيــل  �ملـــفـــتـــاح.. ويف   مــنــهــا 
حاول �أن يفتح �لقف�ض وهو يقول : �فتْح يا �صم�صم، حاول عدة مّر�ت، لكن �لقفل مل ينفتح  فغ�صب �لثعلب ، و�صرخ فوق 

�لدجاج قائال : لقد خدعتني مرمي لكنني �صاآتي �إليكن  مرة �أخرى.
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

1- ماذ� فقدت مرمي ؟
2- ماذ� ��صرتط �لثعلب على مرمي مقابل �أن يعطيها لعبتها؟

3- هل �أعطت مرمي �لثعلب �ملفتاح؟
4- ملاذ� مل ينفتح �لقفل؟

5- ماذ� فعل �لثعلب حينما مل ينفتح �لقفل؟

6- ماذ� �صيحدث بعد ذلك؟ 
7- ما ر�أيك يف ت�صرف مرمي مع �لثعلب ؟

ت:فقدت لعبتها.
ت: �أن تعطيه مفتاح قف�ض �لدجاج .

ت: نعم. 
ت: لأنها �أعطت �لثعلب مفتاحا �آخر ل يفتح قفل �لقف�ض. 
ت: �صرخ فوق �لدجاج قائال : لقد خدعتني مرمي لكنني 

�صاآتي �إليكن  مرة �أخرى.
ت: �صين�صرف �لثعلب �ملاكر )تقبل �أي �إجابة معقولة(.
ت: كان ت�صرفها �صحيحاً، لأن �لثعلب �صياأكل �لدجاج.

ة، وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة، وناق�ض  ة �ل�صتماعيَّة )مرمي �لذكية( و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ -  وجِّ

ة لأ�صرهم. ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ



119الوحدة الثالثة

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �للو�ض وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ض عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )�أ ( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة.

منوذج ، دوري :
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف ) �أ( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف ) �أ ( ��صمه )�ألف( نكتبه هكذ� يف �أو�صاعه �ملختلفة )�أ ، ـــاأ (.
ف �ل�صّ يف  �حلرف  �أ�صكال  فوق  �لقلم  ـــاأ(...وميرر   ، )�أ  �ملختلفة  باأ�صكاله  )ونكتبه  )�ألف(،  �حلرف  ��صم  �أخرى  مرة   م: 

 رقم )1(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: يوّجه �ملعلِّم/ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف ) �أ ( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أفعل. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )�أ( يف �ملكان �ملخ�ص�ض للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ يف كتابة �حلروف.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا : كتابة حرف )اأ( ِباأَ

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ض يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ض مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )10(: حرف )الألف( املك�صورة ، واملمدودة بالياء  )اإِ - اإِِي( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )�(   يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�إ( باأية حركة كان ، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )�إِ( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )�إِ( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام �إىل 
�أعلى هكذ�   و�إذ� مل يكن فيها �صوت )�إِ( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�إِ(.

م:  كلمة )�إِْبَرة( فيها �صوت )�إِ(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�      
 م: كلمة )ِمق�ض( لي�ض فيها �صوت )�إِ(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )�إِ�ْصالم(  فيها �صوت )�إِ(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )�ُصلَّم ( لي�ض فيها �صوت )�إِ(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )�إِ( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )�إِْبَرة(.
م ت:  

م:  كلمة )ِمَق�ض(.
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي  »�إِ�ْصالم«  و »�ُصّلم«(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )�إِ( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )�إ( يف �لكلمة.
م: )�إِْبَرة(. 

ت:  
م: )ِمَق�ض(.

ت:  
)وهكذ� مع كلمتي »�إِ�ْصالم« و »�ُصّلم«(.

تطبيق:
يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: )�إِّن  ، لكّن ، �إِْينا�ض، فنون(.

ة )اأخي مري�س(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف » اإ« �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(         ) 2 دقيقتان( 
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تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )�إِي(  ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كافة.

منوذج ، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف )�إِي( ممدوًد� بالياء قائاًل: �صوُت هذ� �حلرف �ملمدود بالياء )�إِي( مر�عياً خف�ض �لفك 

، )وُيكّرُرُه مّرًة ثانيًة(. اَبَتنْيِ �إىل �أ�صفل هكذ�  �ل�صفلي  ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني، و�لإ�صارة بال�ّصبَّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرف ) �إِي ( عندما ياأتي يف بد�ية ممدوًد� بالياء )�إِي(، وهذ�ن �َصكاله 
ف�َصْكالُه: بالياء،  ممدود�ً  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  عندما  �أّما  ــاإِيـ(،   ، )�إِيـ  بالياء  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي   ِعندما 

 )�إِي ، ــاإِي(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

وُت؟  وت )�إِي( يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، مت�صائاًل:  ما �ل�صّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
. اَبَتنْيِ  �إىل �أ�صفل هكذ�  م ت: )�إِي ( ُمر�عني خف�ض �لفك �ل�صفلي ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
وُت؟ وت)�إِي( يف مو��صعه �ملختلفة: ) بد�ية، و�صط، ونهاية  �لكلمة(، وي�صاأل: ما �ل�صّ م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ

. اَبَتنْيِ �إىل �أ�صفل هكذ�  ت: )�إِي( ُمر�عني خف�ض �لفك �ل�صفلي ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�ّصبَّ

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )اإِ( مك�صورًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(      ) 4 دقائق(

الّن�صاط الثالث )�صوت احلرف » اإِ » ممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة(     )4 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )�إِ( مك�صوًر� باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .

منوذج، دوري : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )�إِ( مر�عياً خف�ض �لفك �ل�صفلي للفّم، و�لإ�صارة  
ره مّرة ثانيًة(. بال�ّصبابة �إىل �أ�صفل هكذ�  مو�صحاً �أّن هذه �إ�صارة حركة �ل�صوت �ملك�صور. )يكرِّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكُل حرِف ) �إِ(  عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )�إِ(، 

اإِ
ــــاإِ

ــــاإِ

�إِ

اإِي
ــــاإِي

�إِي

وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )�إِ ، ــاإِ(، �أّما عندما  ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر� ، ف�صكاله )�إِ ، ـاإِ(.
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية – و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
. م ت: )�إِ( ُمر�عني خف�ض �لفك �ل�صفلي للفّم و�لإ�صارة  بال�صّبابة �إىل �أ�صفل هكذ� 

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

ت: )�إِ( ُمر�عني خف�ض �لفك �ل�صفلي للفّم و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �أ�صفل هكذ�  .
تطبيق:

بع�ض  يف  »�لك�صرة«  بط  �ل�صّ بحركة   ) �إِ   ( للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  م:دعونا 
، و�لكلمات هي : )ِ�ْمِتَنان ، �لإِن�صان (. �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة هكذ� 

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.
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تطبيق:
وِت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكاِل �ملختلفة لـ )�إِي ( يف بع�ض �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
�إِْيَتاء  اَبَتنْيِ �إىل �أ�صفل هكذ�   و ُمر�عني �ملّد مِبقد�ر حركتنِي. و�لكلمات هي:  )�إِّياي ،  وت م�صريين بال�ّصبَّ �ل�صّ

ان(.  �لإِمْيَ
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن   م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة ) �إِ/َنا/ء( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

م:  يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها:  )�إَِناء(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة ذلك مّرتني(.
م: معناها: �لِوعاُء للطعام و�ل�ّصر�ب.

ممار�صة موّجهة، دورنا :
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي يف �لكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

م ت: )�إِ/َنا/ُء( ، )�إَِناُء(  معناها : �لِوعاُء للطعام و�ل�ّصر�ب. 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

�أ�صو�ت  �إىل �لتالميذ نطق  �ل�ّصبورة/�لّلوحة، ويطلب  �لكلمة �ملكتوبة على  �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�لكلمة مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

ت: )�إِ/َنا/ء( ، )�إَِناء(.
م: معناها. 

ت: �لِوعاُء للطعام و�ل�ّصر�ب.
م: يعر�ض �ملعلِّم/ـة �لكلمة �لأخرى �مل�صتهدفة باملزج وهي: )�إِيـ/ـَما/ُن( ، )�إِمَيان( باتباع �لإجر�ء�ت �ل�صابقة نف�صها.

تطبيق:
م: دعونا نلعُب لعبَة قر�ءة �لكلمات، �صاأ�صري �إىل كّل حرف/ مقطع بالكلمة و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لأ�صو�ت مع �لإ�صارة، 

و�لكلمات هي: )�إِْيـ/ـَتا/ُء ()�إِيَتاُء(، )�إِ/َما/َر/ُة ()�إَِماَرة(.
ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت ) اإِ(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

اإِ / َنا /ُء

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ْو ، �أَ ، �أُ ، �أُ ، �أُو( �لتي �صبق در��صُتها.

�أميمة( و�إذ� �صمع خطاأ، يوظف   ، �أيتام   ، �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )يومان  املراجعة:  ير�جع 
�أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.
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املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي: )خالتي ، �أ�صلح ، �أخذت ، دخل ، �أُمّنا، 
�ملاء(، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 
معناها.

م: دوري: هذه كلمة: )�أَ�ْصَرَعْت( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت.
م: معناها: )تعجلت �أو �أ�صَرعت �ل�صري(.

م: و�لآن دوركم هذه �لكلمة هي )�أَ�ْصَرَعْت( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
ت: )�أَ�ْصَرَعْت( ) يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

 م: ما معناها؟.
ت: )تعجلت �أو �أ�صرعت يف  �ل�صري( تقبل �إّية �إجابة منا�صبة.

يطبق �ملعلِّم/ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )َنَزَل(  و معناها: )�صقط �ملطر(.

ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5(، من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(.
ة )فائز و�لع�صفور( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.    ِ�ْحِك ق�صّ

�لنافذة يرجتف من �لبد،  �أ�صرته، ف�صاهد ع�صفور� يقف ور�ء زجاج  يف يوم ممطٍر، جل�ض فائز يتدفاأ من �لبد مع 
يبحث عن مكان يحتمي فيه من �ملطر و�لبد  ف�صعر فائز بحاله  ورّق  له قلبه ،ففتح �لنافذة ، ودخل �لع�صفور يرفرف 
بجناحيه �ملبللني.  فاأخذه فائز �إىل جانب �ملدفاأة، ثم قدم له �حلبوب و�ملاء، وبعد �أن توقف ، �أطلق فائز �لع�صفور ليطري يف 

�لو كيف ما ي�صاء.
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ   ِ�ْحِك �لِق�صّ

1- �أين �جتمعت �لأ�صرة  ؟
2 - ما �مل�صكلة �لتي كان �لع�صفور يعاين منها ؟

من  يرجتف  ر�آه  عندما  للع�صفور  فائز  فعل  ماذ�   -3
�لبد؟

4- ماذ� �صتعمل لو كنت مكان فائز ؟

ت- �جتمعت �لأ�صرة حول �ملدفاأة.
ت- كان يرجتف من �لبد ويبحث عن �لدفء . 

له  وقدم  �ملدفاأة  جانب  �إىل  و�أخذه  �لنافذة  له  فتح  ت- 
�حلبوب و�ملاء . 

ت- تقبل �أّية �إجابة معقولة . 

ة وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة، وناق�ض  ة �ل�صتماعيَّة )فائز و�لع�صفور( و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ -  وجِّ

ة لأ�صرهم. ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ
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ر�س )11(: حرف )الألف( ال�ّصاِكنة  ) اأْ ( الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(.  يتم مر�جعة �لِق�صّ

من �ملمكِن للمعّلم/ـة �أْن ي�صاأل َ�لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) �أ( باأية حركة كان ، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

م:  �ليوم �صنتعلم نطق �صوت )�أْ( و�َصنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمًة فاإذ� كان فيها �صوت )�أْ( �رفعو� �إ�صبع �لإبهام �إىل 
�أعلى هكذ�   و�إذ� مل يكن فيها �صوت )�أْ( �أ�صريو� باإ�صبع �لإبهام �إىل �أ�صفل  هكذ�  

منوذج، دوري :
م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�أْ(.

م:  كلمة )َماأِْرب( فيها �صوت )�أْ(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )َخْيمة( لي�ض فيها �صوت )�أْ(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�    

 م: كلمة )َفاأْر(  فيها �صوت )�أْ(؛ لذلك �َصاأقوُم برفع �لإبهام �إىل �أعلى هكذ�     
 م: كلمة )قط ( لي�ض فيها �صوت )�أْ(؛ لذلك �َصاأ�صرُي بالإبهام �إىل �أ�صفل هكذ�  

ممار�صة موّجهة، دورنا:
م: هيا معاً ُنّيز �صوت )�أْ( عن غريه من �لأ�صو�ت بالإ�صار�ت. 

م:  كلمة )َماأِْرب(
م ت:  

م:  كلمة )خيمة(
م ت:  

)وهكذ� مع كلمتي  »َفاأْر« و »قط«(.
 ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب : )دوري ، دوركم(.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �لآن قومو� باإغما�ض �أعُيِنُكم، و�أ�صريو� بالإبهام �إىل �أعلى �إذ� �صمعتم �صوَت )�أْ( يف �لكلمة، و�أ�صريو� ِبها �إىل �أ�صفل �إذ� مل 

ت�صمعو� �صوت )�أ( يف �لكلمة.
م: ) َماأِْرب(. 

ت:  
م: )خيمة(.

ت: 
 )وهكذ� مع كلمتي »َفاأْر« و »قط«(.

تطبيق:
يكّرر �ملعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: )َر�أْ�ض ، رجل (. 

ة )اأَخي َمري�س(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 10( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف » اأْ« �صماعًا( )الوعي ال�صوتي(         ) 2 دقيقتان( 
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )اأْ( �صاكنًا باأ�صكاله الكتابّية كافة(         ) 4 دقائق(
تقدمي الّن�صاط: 

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح، خماطًبا �لتَّالِميذ: �لآن �صنتعّرف �صوَت �حلرف )�أْ( �صاكًنا باأ�صكاله �لكتابّية كافًة .
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف )�أْ( مر�عياً نطق �حلرف �ل�صاكن م�صبوقاً بهمزة 
�أتت لت�صهيل نطق  �أن �صوت �حلرف هو �لذي ياأتي بعد �لهمزة، و�أن �لهمزة  مو�صحاً للتالميذ 
�ل�ّصاكن.  �ل�صوت  �إ�صارة حركة  �أّن هذه  �ليد هكذ�   مو�صحاً  �حلرف م�صكوناً،وي�صري بقب�صة 

اأْ
ــــاأْ

ــــاأْ

�أْ

ره مّرة ثانيًة(. )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن �صكال حرِف) �أْ(  عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكناً )�أْ ، ـاأْ ( ، وهذ�ن �صكاله 

عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـاأْ ، �أْ(. 
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: ) و�صط – ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوُت هذ� �حلرِف؟
م ت: )�أْ( ُمر�عني ��صتخد�م �لإ�صارة  بقب�صة �ليد هكذ�   .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: ) بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة( ، وي�صاأل: ما �صوُت �حلرف ؟

ت: )�أْ( ُمر�عني �لإ�صارة  بقب�صة �ليد هكذ�  .
تطبيق:

بع�ض  يف  »�ل�صاكن«  بط  �ل�صّ بحركة  )�أْ(  للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�صريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
، و�لكلمات هي: )َماأْدبة ، ر�أي (. �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة هكذ� 

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثم يقوُم بت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ، بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

 تقدمي الّن�صاط:
م: �لآَن �صندمُج معاً بع�ض �لأ�صو�ت لقر�ءة عدٍد من  �لكلمات.

بط �خلا�صة به. وبعد �أْن  م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرٍف، يقوُم كل منكم بنطِق �صوِت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحُب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة، لتقروؤو� �لكلمة كاملة. 

منوذج  ، دوري: 
م: يقوم �ملعلِّم/ـة بكتابة كلمة) َماأْ/َمـ/ـُن( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرٍف/مقطٍع �صوتّي يف �لكلمة وينطقه.

�أ�صفل �لكلمة كال�ّصهم �ملو�صح بالّر�صم  ويقروؤها: )َماأَْمن(  )ُيكّرر �ملعلِّم/ـة  �إ�صبعه  م: يقوم ب�صحب 
ذلك مّرتني(.

معناها: يو�صح �ملعلم �ملعنى باأ�صلوبه.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )اأْ(  واحلروف التي �صبق له درا�صتها 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت ) �إِ ، �إي ، �أُ ، �أَ( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

    َماأَ/َمـ/ـُن
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ممار�صة موّجهة، دورنا :
م:ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل ُكّل حرٍف/ مقطٍع �صوتي بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة.

َمن( معناها: َملجاأ �أو �ل�صيء �لأمن. م ت: ) َماأْ/َمـ/ـٌن( ، )َماأْ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بالكلمة �ملكتوبة على �ل�ّصبورة/�لّلوحة ، ويطلب �إىل �لتالميذ نطق �أ�صو�ت �لكلمة 
مقطعة مع ��صتخد�م �لإ�صارة، ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة.

َمن(. ت: ) َماأْ/َمـ/ـُن( ، )َماأْ
م: معناها. 

ت: �ملعنى �لذي و�صحه �ملعلم �صابقاً.
تطبيق:

مع  �لأ�صو�ت  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  بالكلمة  مقطع  حرف/  كّل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات،  قر�ءة  لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
��صتخد�م �لإ�صارة، و�لكلمات هي: )َماأْ/ ِر/ُب()َماأِْرُب(، )َر�أ/ُي ()َر�أُْي( .

م: ُيالحظ �ملعلِّم/ـة جتاوَب �لتَّالِميذ، ُثّم يقوم ُبت�صويِب �ل�صتجابات �خلطاأ. بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ر�جع مع �لتَّالِميذ �لكلمات �لتي در�صوها �صابًقا بالإجر�ء�ت نف�صها، وهي:)�أ�صلح ، �أخذت ، دخل ، �أُمّنا ، �ملاء، 
�أ�صرعْت ، نزل (، ر�جع تنفيذ �لتعليمات يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لدر�ض )1(.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة كلمات �ملزج �لتي در�صوها �صابقاً، وهي: )�أيتام ، �لأوىل ، �أميمة ، �إميان، �إناء( و�إذ� �صمع خطاأ، 
يوظف �أ�صلوب: )دوري ، دوركم(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
م:  �ليوم �َصنتعّلم كلمًة/ كلمات جديدًة با�صتخد�م �صكِلها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتون هذه �لكلمة كثري�ً، و�صنتعرف 

معناها. 
رَي�ُن ( وُي�ِصرْيُ �إليها وُيَكِررها مرتني �إىل ثالث مر�ت. م: دوري: هذه كلمة: )�َلِ

م: معناها: )�لذين ي�صكنون جو�ر بيتنا(.
رَي�ُن( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمة يف �أثناء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(.  م: و�لآن دورك هذه �لكلمة هي )�َلِ

رَي�ُن( )يكررها �لتَّالِميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: )�َلِ
 م: ما معناها؟.

ت: )�لذين ي�صكنون جو�ر بيتنا(. تقّبل �أّية �إجابة منا�صبة.
م: يطبق �ملعلِّم /ـة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�لأيتام (  و معناها: )�لذين مات �آباوؤهم(.

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )5(، من �لوحدة )2(�لّدر�ض )1(

ة ) �إ�صاعة يف �لغابة( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
�أرنوب من نومه فزعاً، وهو ي�صرخ: �لأر�ض تتك�صر، �لأر�ض تتك�صر. �صمعه �أحد �لأر�نب، ففّر هارباً وهو ي�صرخ:  �صحا 
�لأر�ض تتك�صر، وتبعته كلُّ �لأر�نب، فقابلها قرد و�صاأل عن �صبب هروبهم فقالت �إن �لأر�ض تتك�صر، فاأخذ يقفز بني �لأ�صجار 
هارباً، ويخب �لميع، فرت معظم حيو�نات �لغابة فا�صتوقفهم �لأ�صد،  فقال : ماذ� حدث؟ قالت  �حليو�نات: �لأر�ض تتك�صر. 
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قال: ومن قال ذلك؟ فاأ�صارت بالأ�صابع �إىل �لقرد. ف�صاأله �لأ�صد من قال لك �أن �لأر�ض تتك�صر ؟ قال �لقرد: �لأر�نب �أخبتني. 
ف�صاأل �لأ�صد �لأر�نب: من قال لكم ذلك ، ذكرت �لأر�نب �أرنوباً،  فقال له �لأ�صد: كيف عرفت �أن �لأر�ض تتك�صر قال �أرنوب: لقد 

كنت نائما و ر�أيت �أن �لأر�ض تتك�صر، ف�صحت ، ف�صمعتني �لأر�نب ونقلت ما قلته �إىل معظم حيو�نات �لغابة!!
ه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية: ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ُثّم َوجِّ    ِ�ْحِك  �لِق�صّ

1- ملاذ� هربت �لأر�نب ؟ 
2- كيف ت�صرفت معظم �حليو�نات عندما �صمعت خب 

تك�صر �لأر�ض؟
3- من �أوقف �حليو�نات �لهاربة؟

4- ماذ� تعني كلمة )�إ�صاعة(؟
5- ماذ� �صتفعل �إذ� �صمعت خب�ً ؟

ت:لأنها �عتقدت �أن �لأر�ض تتك�صر. 
ت: فرت هاربة. 

ت: �لأ�صد.
 ت: خب غري موؤكد. 

ت:�أحتقق منه، �أو تقبل �أية �إجابة �أخرى معقول.

ة وَتعلُّم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لِق�صّ
ورة، وناق�ض  ة �ل�صتماعيَّة )�إ�صاعة يف �لغابة(؛ و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ ه �لتَّالِميذ �إىل فتح كتبهم على �صورة �لِق�صّ -  وجِّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لِق�صّ حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لطالع على �ل�صُّ

ة: )دار الأيتام(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ة �ملُ�ْصَتِقّلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لّدر�ض )1(. ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالِق�صّ

املحادثة: 
�لتنبوؤ  �أو  لحقاً  ة  �لِق�صّ فهم  على  م�صاعدة  لتكون  �لأيّتام(  �ملُ�ْصَتِقّلة:)د�ر  ة  �لِق�صّ مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ض 
من  لعدد  �ملجال  و�ترك  �ل�صورة،  عر�ض  وقت  يف  ة  �لِق�صّ ن�ض  �إخفاء  بالعتبار  �لأخذ  مع  قر�ءتها  قبل  مب�صمونها 

�لتَّالِميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
ورة؟  - ماذ� تالحظون يف �ل�صّ

- ماذ� فعل �ملطر بالبيت؟
ة ؟   - ماذ� تتوقعون  يف �لِق�صّ

��صتمع �إجاباتهم وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
ة: قراءة الِق�صّ

ة �ملُ�ْصَتِقّلة) د�ر �لأْيّتام( كاملًة. �أعر�ض للّتالميذ ن�ض �لِق�صّ

، َوَدَخَل �ْلـَماُء َد�َر �ْلأَْيَتاِم. �أ�ْصَرَعِت �ْلـُمَعلِّمُة �إِمَياُن، َوَقاَلْت: َيا �أَُمْيَمُة َناِدي �ِلرَي�َن، َو�أَخَذْت  �إَِناًء،

َنا. رَي�ُن َد�َر �ْلأَْيَتاِم. َقاَلْت �أَُمْيَمُة: َنْحُن �أَْيَتاٌم، َو�ْلـُمَعلَِّمُة �إِيـَماُن �أُمُّ لََح �ْلِ رَي�َن، �أَ�صْ �ْلـَماَء. َناَدْت �أَُمْيَمُة �ْلِ

َنَزَل
املطر

غرفت
 و
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الأ�صئلة: 
م:ملاذ� دخل �ملطر د�ر �لأيتام ؟

م: ماذ� �أخذت �ملعلمة لتخرج �ملاء من �لد�ر؟
م: من �لذي �أ�صلح د�ر �لأيتام؟

م: ماذ� قالت �أميمة عن �ملعلمة �إميان ؟

ت: لأن �لد�ر قدمية )�أو تقبل �إى �إجابة �أخرى مقبولة(.
ت: �إناء.

ت: �لري�ن .
ت:   �ملعلمة �إميان �أّمنا.

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �للو�ض وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم نوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ض عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف ) �أ ( مع حروف �أخرى �صبق در��صتها، و�صنكتب �حلرف باأ�صكاله �ملختلفة: ) بد�ية ــ 

و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري 

م: �حلرف )�أ( ��صمه »�ألف« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )�أنا ، �إنارة، ماأمون ، نباأ(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أفعل )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )�أنا ، �إنارة، ماأمون ، نباأ(.
بورة. ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى، ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة للكتابة. ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ض للكتابة، )�أنا ، �إنارة، ماأمون ، نباأ(.
م: ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت �لتَّالِميذ. ف رقم )3( يف �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )اأ( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ض يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ض مب�صاركة �أُ�صرهم.  

تنويه:

نفذ تدريبات هذه �لوحدة وفقاً لتدريبات �لوحدة �لثانية بخطو�تها و�إجر�ء�تها، م�صتعيناً بالتدريبات 
�لتي وردت يف كتاب �لتلميذ )�أقر�أ و�أتعلم( يف �لوحدة �لثالثة. تنبيه:

تدريبات الوحدة الثالثة 
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عزيزي �ملعلم / عزيزتي �ملعلمة:   
هرّية و�لف�صليَّة نرجو �للتز�م بها ولكم خال�ض �لتحايا.. بني �أيديكم طريقة �لّتعامل مع �لختبار�ت �ل�صَّ

اأوًل -  نبذة عن الختبار :
ر��صّي �لأول �أربعة  وهي كالتَّايل : 1- َعَدُد �لختبار�ت خالل �لف�صل �لدِّ

  �لختبار )1(: يعطى بعد �لوحدة �لثالثة.
  �لختبار )2(: يعطى بعد �لوحدة �خلام�صة .

  �لختبار )3( يعطى بعد �لوحدة �ل�صابعة.
  �لختبار )4( �ختبار نهاية �لف�صل �لدر��صي �لأول ، ويعطى بعد �لوحدة �ل�صابعة.

ن �لختبار من )8( �أ�صئلة )»5« منها يف �لقر�ءة و »3« يف �لكتابة(: 2- يتكوَّ
�ض1 : قر�ءة �لق�صة، �ض2: �أ�صئلة �ل�صتيعاب و�لفهم ،  �ض3 : قر�ءة كلمات �ملزج ، �ض4 : قر�ءة �لكلمات �ل�صائعة ،

�ض5:قر�ءة �لأ�صو�ت،  �ض6 : كتابة حروف ، �ض7: كتابة كلمات �ض8:  ترتيب �حلروف لتكوين �لكلمات .
�ملطلوبة بح�صب  �لدرجة  �إىل  يعيدها  �أن  للمعلِّم  َعْت على �صورة مئوية: )120، 180(، وميكن  ُو�صِ �لختبار  درجات    -3

رجة �لف�صليَّة من خالل عمليَّة �لق�صمة على �لعدد �ملنا�صب، مثاًل : هريَّة �أو �لدَّ �ملح�صلة �ل�صَّ
  �لختبار �لأول  : )120   2 = 60( 
  �لختبار �لثاين: )120   2 = 60( 
  �لختبار �لثالث:)180  3 = 60( 

  �لختبار �لر�بع)�لن�صفي(: )180  6 = 30(
ميكن و�صع �لدرجات وتنظيمها على �لنحو �لتايل:

توزع درجات �ختبار�ت �لأ�صهر كالتايل: 

جمموع�ختبارمو�ظبةو�جبات
202060100

 
ومن هذه �لنتيجة يتم ��صتخر�ج حم�صلة �لتلميذ/ة �ل�صهرية )لل�صهر �لو�حد( على �لنحو �لتايل:

.20 =  100
5 جمموع د�رجات �لختبار + درجات �لو�جبات + �ملو�ظبة    =  

5
   �ملح�صلة �ل�صهرية  : 

�أما �ملح�صلة �لأوىل للف�صل �لدر��صي �لأول فت�صتخرج على �لنحو �لتايل : 

20 =  20 + 20 + 20
3 درجات �ل�صهر �لأول + درجات �ل�صهر �لثاين + درجات �ل�صهر �لثالث  =  

3
   �ملح�صلة �لأوىل : 

ثانًيا - كيفية التَّعامل مع الختبار:
   �بد�أ �لختبار بقر�ءة �لتلميذ �لق�صة ، فاإذ� �أتقن �لتلميذ قر�ءتها و�أجاب عن جميع �أ�صئلة �لفهم و�ل�صتيعاب ،�عفه من 
�ختبار �لكلمات و�لأ�صو�ت �أما �إذ� كان لديه �أخطاء يف قر�ءة �لق�صة �أو بع�ض كلماتها �أو مل ي�صتطع �لإجابة عن �أ�صئلة 

�لفهم و�ل�صتيعاب، فانقله �إىل �لكلمات ، ثّم �لأ�صو�ت.
ا، بينما �أ�صئلة �لكتابة �لثالثة �لأخرية ُيختبفيها �لتَّالميذ    �أ�صئلة �لقر�ءة �خلم�صة �لأوىل  ُيختب فيها �لتَّالميذ فرديًّ

ّف. جماعيًّا يف �ل�صَّ

تعليمات تنفيذ  الختبارات ال�صهرّية والف�صلّية
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فِّ كثري�ً، ميكن للمعلم �أن ي�صتعني بزمالئه �ملعلِّمني يف تنفيذ �أ�صئلة �لقر�ءة )1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5(.   �إذ� كان عدد �لتَّالميذ يف �ل�صَّ
  ل يختب �لتَّالميذ يف �أ�صئلة �لكتابة )6 ، 7 ، 8( حتى يكملو� كّلهم �أ�صئلة �لقر�ءة.

لميذ يف  مهارات القراءة: ثالًثا - طريقة اختبار التِّ
�ختبار �ل�صوؤ�ل �لأول ) قر�ءة �لق�صة(:

  قل للتلميذ »�صنتابع هذه �ل�صنة حت�صنك يف تعلم �لقر�ءة با�صتخد�م بع�ض �ألعاب �لقر�ءة و�لكتابة«.
ة قر�ءة جيدة بقدر ��صتطاعتك. حاول �أن    �صع قطعة �لقر�ءة �أمام �لتِّلميذ وقل: “�أريدك �أن حتاول قر�ءة هذه �لق�صّ
ل كلمة(  تتذكر ما تقر�أه لأنني �صاأوجه لك بع�ض �لأ�صئلة حولها بعد �نتهائك من �لقر�ءة. �صع �أ�صبعك هنا )على �أوَّ

و�قر�أ هكذ� )من �ليمني �إىل �لي�صار(. جاهز؟  �بد�أ. 
  �إذ� تردَّد �لتِّلميذ �أكرَث من 3 ثو�ٍن �أ�صر على �لكلمة �لتَّالية وقل »��صتمْر«.

  �إذ� كانت �لكلمة عبارة عن �صورة، و�صح للتلميذ ما متثله �ل�صورة ثم قل له: “��صتمر يف �لقر�ءة”، ل حتت�صب �ل�صور 
ككلمات. 

  �أوقف �لختبار بعد �نق�صاء دقيقٍة من �لوقت.
  �قبل بالختالفات �لّناجتة عن �للَّهجة. ل حتت�صب ذلك خطاأً.

  ل يحا�صب �لتِّلميذ على �صبط �ملقروء ويكتفى بقر�ءة �لكلمة فقط دوَن �صبط.
  �إذ� مل يتمكن �لتِّلميذ من قر�ءة �ل�صطر �لأول من �لق�صة يتم �إيقاف قر�ءة �لق�صة )حتى ل ي�صاب �لتِّلميذ بالإحباط(.

  قم مبتابعة تطور �لتلميذ/ة يف دفرت �لتقييم. 
�ختبار �ل�صوؤ�ل �لثاين  ) �أ�صئلة �ل�صتيعاب( :

  وّجه �أ�صئلة �ل�صتيعاب �لتي تغطي �لزء �لذي قد قر�أه �لتِّلميذ فقط 
وؤ�ل �لتَّايل. وؤ�ل »خطاأ« و�نتقل �إىل �ل�صُّ ة و�حدة فقط، و�إذ� مل جتد �إجابة قم بالتاأ�صري على �ل�صُّ وؤ�ل َمرَّ ر �ل�صُّ   ميكنك �أن تكرِّ

  �إذ� متكن �لطالب من قر�ءة �لق�صة و�لإجابة على �أ�صئلة �ل�صتيعاب ب�صكل �صحيح، �أوقف �لختبار، و�حت�صب له درجات 
�لقر�ءة كاملة. 

  �إذ� مل ي�صتطع ذلك �نتقل مل�صتوى �لكلمات. 
  ل تظهر ��صتياءك من �لإجابة �خلطاأ ،و ل تعلق عليها.

رجة �لَّتي ح�صل عليها.   ل ُت�ِصْر للتِّلميذ مب�صتو�ه �أو بالدَّ
وؤ�ل �لثالث ) قر�ءة كلمات  �ملزج (: �ختبار �ل�صُّ

  �صع �لورقة �أمام �لتِّلميذ وقل: �إليك بع�ض �لكلمات و�أريدك �أن تبد�أ هنا )�صع �إ�صبعك على �أول كلمة( وتقر�أ بهذ� 
�لجتاه )�أرهم كيف(، وعندما ت�صل لآخر �ل�صطر �نتقل لل�صطر �لذي يليه )�أرهم كيف(. 

ت حماولت �لتِّلميذ �أكرث من دقيقٍة و�حدة ، �أوقف �لختبار، و�نتقل �إىل �ل�صوؤ�ل �لر�بع .   �إذ� ��صتمرَّ
وؤ�ل �لر�بع ) قر�ءة �لكلمات  �ل�صائعة (: �ختبار �ل�صُّ

  �صع �لورقة �أمام �لتِّلميذ وقل: �إليك بع�ض �لكلمات  �لتي تدربت عليها كثري� ،و�أريدك �أن تبد�أ هنا )�صع �إ�صبعك على 
�أول كلمة( وتقر�أ بهذ� �لجتاه )�أرهم كيف(، وعندما ت�صل لآخر �ل�صطر �نتقل لل�صطر �لذي يليه )�أرهم كيف(. 

ت حماولت �لتِّلميذ �أكرث من دقيقٍة و�حدة ، �أوقف �لختبار و �نتقل لختبار �أ�صو�ت �حلروف.   �إذ� ��صتمرَّ
�ختبار �ل�صوؤ�ل �خلام�ض )�أ�صو�ت �حلروف(:

ح�صب  �حلروف  هذه  �أ�صو�ت  يل  تقول  �أن  و�أريدك  �لعربّية،  �حلروف  بع�ض  �إليك   : وقل  �لتِّلميذ  �أمام  �لورقة  �صع    
طر �لذي يليه )�أ�صر(.  طر  �نتقل �إىل �ل�صَّ حركاتها �بد�أ هنا )�صع �إ�صبعك على �أول حرف(، وعندما ت�صل �إىل نهاية �ل�صَّ

جاهز؟ �بد�أ. 
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ت حماولت �لتِّلميذ �أكرث من دقيقٍة و�حدٍة، �أوقف �لختبار.    �إذ� ��صتمرَّ
  قم مبر�جعة و�إعادة �حلروف و�لكلمات و�لق�ص�ض يف درو�صك �لتي تالحظ باأن �لكثري من �لأطفال ل ي�صتطيعون 

قر�ءتها ب�صكل �صحيح. 
  كرر �لختبار مرة �أخرى بعد �لتغذية �لر�جعة �إذ� �صمح وقتك .
رابعا - طريقة اختبار التَّالميذ يف مهارات الكتابة:

  يف �ليوم �لتايل �أو يف ح�صّة تالية قم باختبار �لتَّالميذ جميعهم  يف وقت و�حد مبهار�ت �لكتابة..
  وزع للتالميذ �أور�ق �لختبار.

اد�ض و �ل�صابع ) �لكتابة( : �ل�صوؤ�لن �ل�صَّ
  �طلب �إىل �لتَّالميذ كتابة  �حلروف /�لكلمات �لتي �أمامهم  وفقا لجتاهات �لكتابة �ل�صحيحة.

كيب(: وؤ�ل �لثامن  )�لرتَّ �ل�صُّ
  قل للتالميذ : �أمامكم )حروف مبعرثة ( وعليكم �لقيام برتتيبها ؛ لتكونو� منها كلمات.

خام�ًصا - طريقة ت�صحيح اختبار مهارات القراءة:
يف ت�صحيح �أ�صئلة �لقر�ءة يتبع �لتايل:

�خلطاأ  و�لكلمات  �حلروف  منت�صف  يف  ميّر  مائٌل  خطٌا  يو�صع  حذفها  �أو  �صوت  �أو  كلمة  نطق  يف  �لتِّلميذ  �أخطاأ  �إذ�    
مثل: يذهب.

�حلرف   / �لكلمة  و�حت�صب  �ملائل  �خلط  حول  د�ئرة  �صع  ثو�ٍن،   )3( خالل  بنف�صه  خطاأه  بت�صحيح  �لتِّلميذ  قام  �إذ�    
. يذهب �صحيحاً، مثل:     

  �إذ� تخّطى �لتِّلميذ �صطر�ً من �لفقرة �أو �لكلمات �أو �حلروف، ُير�َصم خطٌا على �ل�صطر، مثل:
ِتْيِب ْ َر��ِصْي َتَّ �إِْعاَلُن �أََو�ئِل �لتَّالميذ يِفْ �مْلَْدَر�َصِة، َفَح�َصَل َعْمرو َعلَى �لرتَّ يِفْ �آِخِر �لَعاِم �لدِّ

  ليحت�صب هذ� �ل�صطر من درجات  �لتلميذ.
  عندما يتوقف �لتِّلميذ عن �لقر�ءة، �أو عندما تطلب من �لتِّلميذ �لتوقف عن �لقر�ءة ب�صبب مرور )60( ثانية، �صع 

حا�صرة خلف �آخر كلمة متت قر�ءتها، مثل:   .

تنبيه مهم
عزيزي/ �ملعّلم /ـة

�ملعّلم  �أن تكوَن �لختبار�ُت و�صائَل لتمكني  �أريد     مل يرد من �لختبار�ت تكري�ض مفهوم �لمتحانات يف �لأذهان، بل 
حيَح  ه �لّتوجيَه �ل�صّ و�لّتلميذ -على حٍد �صو�ء- من ممار�صة �ملهار�ت �لقر�ئّية و�لكتابّية بجودٍة عاليٍة، فناأمُل �أْن توجَّ
نحَو �لّتعليِم و�لّتدريِب، بعيًد� عن �لري ور�َء �لعالمِة وتخويف �لّتالميذ بها على ح�صاِب �متالكهم  وممار�صاتهم 

مهار�ت �لقر�ءة و�لكتابة.  
ف �لأول لتحديد قدر�تهم بغر�ض تطويرها وتعزيزها ، ومعالة مو�طن �صعفها ،     وجترى �لختبار�ت لتالميذ �ل�صّ

بحيث تعالج ب�صورة م�صتمرة ، فال يقع �لتلميذ/ة يف �لر�صوب .
   �إن نتائج �لختبار�ت ل حتدد م�صتوى �لتالميذ فح�صب بل حتدد م�صتوى �أد�ئك وعليك �إعادة �لنظر يف �أد�ئك د�خل 

�ل�صف و�ل�صتعانة مب�صادر خمتلفة ملعالة ذلك مثل �ملوجه و�لزمالء...�لخ.
و�هلل ويل �لهد�ية و�لتوفيق،،،       
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 الختبارالأول - ُيعطى بعد الوحدة الثالثة

ف: .................    �ل�صعبة:........ ....   �ملدر�صة: ................    ��صم  �لتلميذ/ة:  ...................................  �ل�صّ

��صم �ملعّلم/ـة: ............................................

7

�لدرجة

25 �ملجموع

6

5

4

3

ة �لتالية: �ض1- �قر�أ �لق�صّ

�ض2- �أجب عن �لأ�صئلة �لتالية:

الدرجةل ا�صتجابةلنعمال�صوؤالم

1ماذ� �أر�د �أخي ؟ �أن �أقر�أ و�أكتب �أمام �ملعلمة.1
1ماذ� فعل �لطفل �أوًل ؟ قر�أ �لكلمات.2
1ملاذ� مل يكتب �لطفل �لكلمات ؟ لي�ض معه قلم.3
1ماذ� فعلت �ملعلمة مل�صاعدة �لطفل ؟ �أعطته قلماً.4
1ماذ� �أعجبك يف �لق�صة ؟ )تقبل �أية �إجابة معقولة(5

5املجموع

�أر�د �أخي متاب                        و�أكتب �أمام �ملعلمة بيان.

�أنا �أقر�أ �لكلمات : )�هلل ، ي�صفينا ، د�ر(.

�أنا ل �أكتب ،�أنا ل   

�أعطت �ملعلمة                               ، �أنا �أكتُب

�صكر متاب �ملعلمة.

�أَْن �أَقر�أ

�أملك قلًما

قلمها يل
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الدرجةالكلمات

َر�تَماَما 7ُيَد�رَبْيتَيدَيْوَمانَمَتابمَتَ
7َباَبا�إِمَيانَدللَمالُوُرودَماأمن�أَُمْيَمة
6َرَبابِوَد�دُيولد�أَْيَتامَنَالتَنَو�ل

20املجموع

الدرجةالكلمات

7�َصَكَر�لَطِبيُب�هلل�أَْكُتُب�لأْيَتامَنْحُن�أََنا
لََح�ُصَعَد�ُءَثالث�أَ�ْصَرَعْت ًر��ملَْوزَقال�أَ�صْ 7مَتْ

6�ملَاء�أْعَطْتَدَخَلَخايلَمِري�ض�أْقَر�أُ
20املجموع

الدرجةالأ�صوات

7ْيَدَت�أْ�إِيَيَم
7َرْوَر�َوَو�َبَبا
6َما�أََنَلُيوُوو

20املجموع

�ض3- �قر�أ �لكلمات �لتالية:

�ض4- �قر�أ �لكلمات �لتالية:

�ض5- �نطق �أ�صو�ت �حلروف  �لتالية:

تابع الختبار الأول �س 2
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الدرجةاحلروف

�أويتدرنلةم

......................................................................20

الدرجة

ـُتـْيـَبــُر�َد

..................................................................................................4

الدرجة النهائية
.......

120

الدرجةالكلمات

َنَباأَيومَباب

.....................6

�ض6- �كتب �حلروف �لتالية:

�ض8- �مزج �حلروف يف �ملربعات �لتالية لتكوين كلمات:

�ض7- �كتب �لكلمات �لتالية مر�عياً مو��صع �حلروف يف �لكلمات:

تابع الختبار الأول �س 3 )الكتابة(
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الختبار الأول )ورقة القراءة للتلميذ(

�أر�د �أخي متاب     و�أكتب �أمام �ملعلمة بيان.
�أنا �أقر�أ �لكلمات : )�هلل ، ي�صفينا ، د�ر(.

�أنا ل �أكتب ،�أنا ل   
�أعطت �ملعلمة    ، �أنا �أكتُب

�صكر متاب �ملعلمة.

َر�تَماَما ُيَد�رَبْيتَيدَيْوَمانَمَتابمَتَ
َباَبا�إِمَيانَدللَمالُوُرودَماأمن�أَُمْيَمة
َرَبابِوَد�دُيولد�أَْيَتامَنَالتَنَو�ل

�َصَكَر�لَطِبيُب�هلل�أَْكُتُب�لأْيَتامَنْحُن�أََنا
لََح�ُصَعَد�ُءَثالث�أَ�ْصَرَعْت ًر��ملَْوزَقال�أَ�صْ مَتْ

�ملَاء�أْعَطْتَدَخَلَخايلَمِري�ض�أْقَر�أُ

ْيَدَت�أْ�إِيَيَم
َرْوَر�َوَو�َبَبا
َما�أََنَلُيوُوو

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 
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�أويتدرنلةم
......................................................................

ـُتـْيـَبــُر�َد
..................................................................................................

َنَباأَيومَباب
.....................

الختبار الأول )ورقة الكتابة للتلميذ(

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 
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اأهداف الوحدة: 
ُيتوقع من �لّتلميذ يف نهاية �لوحدة �أن يكون قادًر� على �أن:

1- يقر�أ �لق�ص�ص  ) د�ر �لأيتام ( ) بيت من رمل ( ) �بنة �أمينة( �ملدرو�صة �صابًقا قر�ءة �صحيحة .
2- ميّيز �أ�صو�ت �حلروف) م ، ب ، ل  ( بحركة �ل�صم و�لك�صر و�ملد بـ ) �لياء، و�لو�و ( و�ل�صكون متييز� دقيقا.

3- ميّيز �أ�صكال �حلروف)م ، ب ، ل ( بحركة �ل�صم و�لك�صر و�ملد بـ ) �لياء، و�لو�و ( و�ل�صكون يف مو��صعها �ملختلفة )بد�ية 
�لكلمة وو�صطها ونهايتها( من خالل �للوحة  .

4- يرّكب كلمات  خمتلفة من �أ�صو�ت �حلروف �لتي �صبق له در��صتها يف هذه �لوحدة و�لوحد�ت �ل�صابقة.
5- يقر�أ �لكلمات �ل�صائعة قر�ءة ت�صورّية، حماكًيا قر�ءة �ملعّلم/ـة.

�أ�صرف، �أف�صل ت�صرف، �أمل و�لعندليب، �لأ�صد  ة �ل�صتماعّية )�لعمل كنز، �عتذ�ر  6- يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�صّ
�لعجوز، �لفاأر �ل�صخم( من خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة.

7- يتحدث عن �صور �لق�صة �ل�صتماعية من خالل �لإجابة عن �أ�صئلة �ملعلم . 
8- يتحدث عن �ل�صورة �لكلية للق�صة �مل�صتقلة متنبئا مب�صمونها.

9- يقر�أ �لق�ص�ص �مل�صتقلة )بيت من رمل( )�بنة �أمينة( )�لبقرة( قر�ءة منا�صبة ، حماكًيا قر�ءَة �ملعّلم/ة من خالل �للوحة 
ثم �لكتاب .

10- يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�ص�ص �مل�صتقلة ، من خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة.
11- يذكر �أ�صماء �حلروف )م، ب، ل ( .

12- يكتب �لكلمات �لتي حتتوى على �حلروف ).م ، ب ، ل( يف مو��صعها �ملختلفة.
13- ي�صتنتج �لدرو�ص �مل�صتفادة من �لق�ص�ص �ملدرو�صة .

14- يبدي ��صتح�صاناً عن �صلوكات ومو�قف وردت يف �لق�ص�ص.
15- يبدي رف�صاً ل�صلوكات ومو�قف خطاأ وردت يف �لق�ص�ص.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب �لتلميذدليل �ملعلم

��صم �لق�صة �مل�صتقلة�حلرفرقم �لق�صة�ملو�صوعات�لدرو�ص
بيت من رملم4 - 1ُمـ - مو4 - 1 ِمـ - مي + ْم4 - 2
ُبـ - بو4 - 3

�بنة �أمينةب4 - 2
ِبـ - بي + ْب4 - 4
ُلـ - لو4 - 5

�لبقرةل4 - 3
ِلـ - يل + ْل4 - 6
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الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )ُم( �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(         )5 دقائق(

ر�س )1(: حرف  ) امليم( امل�صمومة ، و املمدودة بالواو ) ُم ، ُمو( الدَّ

ر�ص )1(  يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لدَّ

من �ملمكن للمعّلم/ـة �أن ي�صاأَل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )م( باأّية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)م( م�صموًما ، وممدوًد� بالو�و، فاإذ� كان يف �لكلمة 
)ُمو(  كان فيها �صوت  و�إذ�   ،  )  ( �لأمام مع تدويرها هكذ�  �إىل  بابة  �ل�صَّ باإ�صبع  �أَ�ِصرُيو�  �صوت )م( م�صموماً، 

بَّاَبَتني �إىل �لأمام  مع تدويرهما هكذ�  )  (. ممدوًد� بالو�و �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج ، دوري:

وت )ُم(. م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.      م: كلمة )ُمَعِلّم( فيها �صوُت )ُم( م�صموًما؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما،هكذ�:   م: كلمة )يْنُمو( فيها�صوت )ُمو( ممدو� بالو�و ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة موجهة، دورنا : 

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ُموًما ؛ لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ م ت: كلمة )ُمَعِلّم( فيها �صوُت )ُم( م�صْ
تدويرهما،  �لأمام مع  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ بالإ�صارة  معاً  �صنقوم  ؛لذلك  بالو�و  )ُمو( ممدًو�  فيها�صوت  )يْنُمو(  كلمة   م ت: 

هكذ�:   
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها، هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )ُم( م�صموًما يف  م: �لآن ـ قومو� باإغالق �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�    �إذ� �صمعتم �صوت )ُمو( ممدود�ً بالو�و. �لكلمة، وباأ�صبعي �ل�صَّ

ت:  م:  )ُمَعِلّم(     

ت:   م:  )يْنُمو(     
تطبيق:

م: يكّرر �ملَُعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات: ) ُمَنى ، ُمو�صى ،  ُمِنري ، مُتور(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )10( دقائق

ة )دار الأْيَتام(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف »ُم ، ُمو « م�صموًما وممدوًدا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالو�و  م�صموًماوممدوًد�  ُمو(  )ُم،  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �لآَن  م:   
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 
كها د�ئرًيا  �إىل �لأمام، وُيَحرِّ بابة  �ل�صَّ باإ�صبعه  �إىل �حلرف قائاًل:�صوُت �حلرف )ُم( م�صموًما م�صرًي�  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ م: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ اعة هكذ�  مر�عياً �صم �ل�صفتني)ُيَكرِّ باجتاه عقارب �ل�صَّ

ُمـــ
ـــُمـــ

ـــُم

ُمـــوُم

ـــُمـــو

َي
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بابة  م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ُم( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمة م�صموماً )ُمـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل  �إىل �لأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً)ُمـ ، ـُمـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف  �آخر �لكلمة م�صموماً، ف�صكالُه )ـُم ، ُم( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

. تدويرها 
- ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو كالتايل : 

بابتني �إىل �لأمام  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ُم( ممدود�ً بالو�و قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالو�و )ُمو( م�صري�ً بال�صَّ
َفَتنْي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(. مع تدويرهما  مر�عياً �َصمَّ �ل�صَّ

�ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُمو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و )ُمو( م�صري�ً  م: ُي�ٍصرْيُ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما  ، وهذ�ن �صكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُمو ، ـُمو(  بال�صَّ
ا ِعْنَدَما ياأتي  يف  �آخر �لكلمة ممدوًد� بالو�و ف�صكالُه :  بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  ، �أمَّ م�صري�ً بال�صَّ

 . بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  )ُمو ، ـُمو( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة »بد�ية– و�صط –ونهاية« َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ُم( يف مو��صِ
.) َفَتنْي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� ) ت: )ُم( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

ِعه �ملختلفة »بد�ية– و�صط –ونهاية« َوَي�ْصاأَُل:ما�ل�صوُت ؟ وت )ُمو( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام وتدويرهما هكذ� ) َفَتنْي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ ت: )ُمو( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

تطبيق:
�أو  مة،  بط )�ل�صَّ �ل�صَّ ُمو( بحركة   ، )ُم  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ   �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
ُدّ ، ُمِلُم ، مر�ُم ( )ُمو�صى،  ممدود�ً بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه. و�لكلمات ِهَي )ُمنى ، مَيُ

يكرُمون، يعلُمون (. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُم( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 
 تقدمي الّن�صاط:

م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كلُّ منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف 
�أن ن�صتكمل نطق  �إ�صارة �ل�صوت وبعد  ِبِه با�صتخد�م  ة  بط �خلا�صَّ بحركة �ل�صّ

�لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملَُعلِّم/ـة بكتابة �لكلمات )ُمـ/ـر�/ُد (، )َماأ/ُمو/ُن( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة كال�صهم �ملو�صح بالر�صم ويقر�أ  �لأوىل :)ُمَر�د(، ومعناها: 

��صم �صخ�ص، �لثانية: )َماأُمون(، ومعناها: ��صم �صخ�ص .)ُيكّرر �ملعلِّم /ـةذلك مّرتني مع كل كلمة(.

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

املراجعة:  ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )�أُ ، �أُو ، �إِ ،�إي ، �أْ( �لتي �صبق در��صُتها.

    ُمـ/ـَرا/ُد   َماأ/ُمو/ُن
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ممار�صة موجهة، دورنا : 
ُي�ِصرُي �ملَُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )ُمـ/ـر�/ُد (، )ُمَر�ُد( معناها : ��صم �صخ�ص  ، )َماأ/ُمو/ُن(، )َماأُمون( معناها : ��صم �صخ�ص. 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة ـ على ِحدة ـ  ويطلب �إليهم نطقه ثم 
قر�ءة �لكلمة مكتملة، وي�صاأل عن معناها.

ت:) ��صم �صخ�ص  ( معناها :    ت: )ُمـ/ـر�/د (، )ُمَر�د(    
ت:) ��صم �صخ�ص  ( معناها :    ت: )َماأ/ُمو/ن(، )َماأُمون(   

تطبيق:
�ملقطع  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  منكم  و�أريد  بالكلمة،  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
ور(،  ،)ُتـ/ـُمو/ُر()مُتُ )ُمَنى(  )ُمـ/ـَنى(  هي:  و�لكلماٌت  مكتملة  �لكلمة  قر�ءة  ثم  به  �خلا�صة  �لإ�صارة   م�صتخدمني 

)َمْيـ/ـُمو/ُن( )َمْيُمون (.

املراجعة:  )ير�جع �ملَُعلِّم/ـة مع �لتَّالِميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )�أُميمة ، �إميان ، �إناء ، ماأمن( فاإذ� 
ف �أ�صلوب:)دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

ائعة �لتَّالية:)َدَخل ، �أّمَنا ، �ملاء،  �أ�صرعت ، نزل ، �جلري�ن ، �لأيتام(، ر�جع تنفيذ هذه  املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صَّ
�خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1( .

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  هذه  �صرتوَن  لأّنكم  �أ�صو�تها؛  من  بدًل  �أ�صكالها  با�صتخد�م  جديدًة  كلمات  �َصنتعّلم  �ليوم  م: 

معناها.
َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. م: دوري: هذه كلمُة: )ذَهَب( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ

م: معناها: )ر�ح(.
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )ذَهَب( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 

َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. ت: )ذَهَب( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )ر�ح(.
(  و معناها: )�ملنزل(، و)�ملََهَرة(  و معناها: )حمافظة يف  �لكلمتني: )�لبيت  �لإجر�ء�ت نف�صها مع  �ملعلِّم/ـة  م: يطبق 

�ليمن(.
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )10( دقائق
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(

ة )�لعمل كنز( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
عا�ص فالٌح فقرٌي مع زوجته يف بيت �صغري يف �لقرية ، وذ�ت يوم قال �لفالح لزوجته : ليتني �أجد كنز�ً و�أنا �أحرث �لأر�ص، 

فيتح�صن حالنا ، قالت �لزوجة : �أما �أنا فليت عندي بقرة �أحلبها كل يوم 
وُج �أن يعمل بجد يف �حلقل ، لي�صرتي بقرًة لزوجته،  فاأنتج �حلقُل حم�صوًل وفري�ً، فباع �ملح�صوَل و��صرتى بقرًة  قرر �لزَّ

هدّيًة لزوجته.
بدَة، فيبيعه زوُجَها مع �ملح�صول ،  فرحت �لزوجُة وبد�أت تعتني بالبقرِة، وحتلُبها وت�صنُع من حليبها �جلنَب و�للنَب و�لزُّ
جمع �لزوج ماًل كثري�ً و��صرتى ح�صاناً قوياً ي�صاعده يف �لعمل ، ثم ��صرتى �أغناما )6( فتكاثرت فاأ�صبح عنده مزرعٌة كبريٌة 

وماٌل وفرٌي.
ماِء، و�َصَكَر �هلَل على نعمه. ُح �أنه ل يحتاج كنز�ً ، فهو ميتلَك ُكلَّ �صيٍء بالعمل و�جلد ، فرفع َيَدُه �إىل �ل�صَّ عرف �لفالَّ

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

ة، وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ
ورة، وناق�ص  �إليهم و�صف �ل�صُّ -  �طلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لعمل كنز(، و�طلب 

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صَّ حمتوياتها معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

كتابة حرف ) م ( ِباأَ�ْصَكاِلِه �ملختلفة منفرد�ً :
م: �عد كتابة �حلرف )م( مع �لتالميذ وذلك بتطبيق �لإجر�ء�ت نف�صها �ملوجودة يف �خلطوة )7( من �لوحدة )2( �لدر�ص 

)1(

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

1- �أين كان يعي�ص �لفالح وزوجته ؟
2- ماذ� متنى �لفالح ؟

3- ماذ� متنت زوجة �لفالح ؟
4- كيف ن�صتطيع �أن منتلك �لكنوز؟

5- ماذ� تتعلم من �لق�صة ؟

ت:يف بيت �صغري يف �لقرية .
 ت: �أن يجد كنز� يف حقله .
 ت: �أن يكون عندها بقرة . 

ت: بالعمل و�جلد . 
ت:�جلد و�ملثابرة يف �لعمل، و�لر�صا مبا كتب �هلل و�صكره 

على نعمه )تقبل �أية �إجابات معقولة(.
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ر�س )2(: حرف )امليم( املك�صور واملمدود بالياء وال�صاكن)ِم ، ِمي ــ ْم ( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1 ( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

م �لتَّغذية  م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) م( باأية حركة كان، ثم يقدِّ
�جعة. �لرَّ

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �أ�صو�ت �حلرف)ِم ، ِمي ، ْم( )مك�صور�ً، و ممدود�ً بالياء، و�صاكناً(. 
بابة �إىل �لأ�صفل هكذ�   ، و�إذ� كان فيها �صوت )ِمي( �ملمدود  فاإذ� كان يف �لكلمة �صوت )ِم( �ملك�صور  �أَ�ِصرُيو� باأ�صبع �ل�صَّ

. ة �ليد هكذ�   بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �أّما �إذ� كان فيها �صوت )ْم( �صاكًنا �أَ�ِصرُيو� ِبَقْب�صَ بالياء �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�ت )ِم ، ِمي ، ْم(.
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.      م: كلمة )َتاِمر( فيها �صوت )ِم( مك�صور�؛ لذلك �صاأ�صري بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.   م: كلمة )�أَِمرية( فيها �صوت )ِمي( ممدوًد� بالياء ؛لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
ل( فيها �صوت )ْم( �صاكًنا؛ لذلك �صاأ�صري بقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�.         م: كلمة )مَنْ

ممار�صة موجهة، دورنا : 
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.      م ت: كلمة )َتاِمر( فيها �صوت )ِم( مك�صور�؛ وي�صريون بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.   م ت: كلمة )�أَِمرية( فيها �صوت )ِمي( ممدوًد� بالياء ؛وي�صريون بال�صَّ
ل( فيها �صوت )ْم( �صاكًنا؛ ويقب�صون �أ�صابع �ليد هكذ�.        م ت: كلمة )مَنْ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
�لكلمة،  يف  مك�صور�ً   ) )ِم  �صوت  �صمعتم  �إذ�  هكذ�    �أ�صفل،  �إىل  بابة  بال�صَّ و�أَ�ِصرُيو�  �أعينكم،  باإغما�ص  قومو�  �لآن  م: 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�    �إذ� �صمعتم �صوت )ِمي ( ممدود�ً يف �لكلمة، و�أقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�       وباأ�صبعي �ل�صَّ

�إذ� �صمعتم �صوت )ْم ( �صاكًنا.
ت:  م: )َتاِمر.(    

ت:   م: )�أَِمرية(.    
ت:    ل(     م: )مَنْ

تطبيق:
ر(. م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )ِمْبد ، ِميل ، مَتْ

ة )دار الأيتام(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف.       الزمن: )15( دقائق

الّن�صاط الأّول )متييز اأ�صوات احلرف »ِم ، ِمي ، ْم« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(   )5 دقائق(
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )م (مك�صورا وممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 

الّن�صاط الثالث: )�صوت احلرف )ْم( �َصاِكًنا باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 5 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن ـ �صنتعّرف �صوت �حلرف )ِم( مك�ُصوًر� �أو ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كاّفة.

منوذج، دوري: 
باإ�صبع  )ِم( مك�صوًر� م�صرًي�  ناطقاً: �صوُت �حلرف  �إىل �حلرف  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ م: 

تقدمي الّن�صاط:
ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْم(�َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.

منوذج، دوري: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�  مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي للفّم )ُيَكرِّ �ل�صَّ
بابة  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِم( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمة مك�صوًر� )ِمـ( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  ،  �إىل �أ�صفل هكذ�  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر�)ِمـ ، ـِمـ( م�صري�ً بال�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  .  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر�، ف�صكالُه )ـِم ، ِم( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل : 

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ِم( ممدود�ً بالياء ناطقاً: �صوت �حلرف �ملدود بالياء )ِمي( م�صري�ً بال�صَّ
هكذ�:   مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(.

م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ِمي( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالياء )ِميـ( م�صري�ً 
م�صري�ً  ـِمي(   ، )ـِميـ  بالياء  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �صكاله  وهذ�   ، هكذ�   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ
ـِمي( م�صري�ً   ، )ِمي   : ف�صكالُه  بالو�و  �لكلمة ممدوًد�  �آخر  ياأتي يف  ِعْنَدَما  ا  �أمَّ  ، �أ�صفل هكذ�:   �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�:  . بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة »بد�ية– و�صط –ونهاية« َوَي�ْصاأَُل:ما �صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ِم( يف مو��صِ
.) ت: )ِم( ُمر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ� )

ِعه �ملختلفة »بد�ية– و�صط –ونهاية« َوَي�ْصاأَُل:ما �ل�صوُت ؟ وت)ِمي( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ� ) ت: )ِمي( ُمر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ

تطبيق:
�أو  )�لك�صرة،  بط  �ل�صَّ ِمي( بحركة   ، )ِم  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
�أن ت�صرعو� يف نطقه متز�مناً مع �لإ�صارة �ملنا�صبة. و�لكلمات ِهَي: )ِمبد ،  بالياء( يف بع�ص �لكلمات و�أريد  ممدود�ً 

ر، ِ�ْرِم ( ) ِمري�ث، ر�ِمي ، �أِمري(.  مَنِ
ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(

�حلرف  �صوت  �أن  للتالميذ  مو�صحاً  بهمزة  م�صبوقاً  وينطقة  )ْم(  �حلرف  قائاًل:�صوت  �حلرف  �إىل  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�ل�صاكن هو �لذي ياأتي بعد �لهمزة و�أن �لهمزة �أتت لت�صهيل نطق �حلرف �صاكناً، م�صري�ً بقب�صة �أ�صابعه هكذ�   

)يكرره مرة ثانية(.

ِمـــ
ـــِمـــ

ـــِم

ِمـــيـِم

ـــِمـــي

ِمي

ِمـــ
ـــِمـــ

ـــِم

ِم
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها اأ�صوات )ِم ، ِمي ،ْم( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

ورة« �صارًحا: هذ�ن �صكال حرف )ْم( عندما ياأتي يف  بُّ »�أو قائمة �لكلمات �ملّدونة على �ل�صَّ �إىل �لّلوحة  م: ُي�صري �ملعلِّم/ـة 
و�صط �لكلمة �صاكنا ) ْمـ ، ـْمـ( م�صري�ً بقب�صته هكذ�:   . �أّما هذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْم ، ْم(، 

. م�صري�ً بقب�صته هكذ�:  
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
ت: �صو ت �حلرِف ) ْم(. مع �لإ�صارة   .

تطبيق:
كون »يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد �أن  بط« �ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْم( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطقه، مع ��صتخد�م �لإ�صارة   و�لكلمات هي: ) �أْمن ، مْنل ، ِ�ْعلَْم(.
فاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ـة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظَّ

�أْ ، ُم ، ُمو(، فاإذ� �صمع خطاأ،  املراجعة:   ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها،وهي: )�إِ ، �إِي ، 
وظف ��صلوب: )دوري،دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
�أن  ة ِبه. وبعد  بط �خلا�صَّ �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ �أُ�صري باإ�صبعي  عندما 

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

 ،) �أَ/ِميـ/ـن   ( )َتا/ِمر(،  �لكلمات  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم   م:: 
كل  يف  �صوتي  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  )َرْمـ/ــــل(، 

كلمة وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتيٍّ كال�صهم 

�ملو�صح بالر�صم يقر�أ �لكلمة �لأوىل:) َتاِمر( ومعناها:)��صم �صخ�ص( ، و�لثانية: )�أَِمني( ومعناها: )��صم �صخ�ص( ، 
و�لثالثة: )َرْمل( ومعناها: )تر�ب ٌ ناعٌم ( )يكرر �ملَُعلِّم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة موجهة، دورنا : 
ي�صري �ملُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )َتا/ِمُر () َتاِمر( معناها : ��صم �صخ�ص، ) �أَ/ِميـ/ـُن () �أَِمني( معناها : ��صم �صخ�ص ، )َرْمـ/ـُل(، )َرْمل( معناها : 
تر�ب ٌناعٌم.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت: ��صم �صخ�ص معناها:     ت: ) َتا/ِمُر () َتاِمر(    
ت: ��صم �صخ�ص معناها:     ت: ) �أَ/ِميـ/ـُن () �أَِمني(   
ت: تر�ب ٌ ناعٌم معناها:     ت: )َرْمـ/ـُل(، )َرْمل(    

   َتا /ِمُر   اأَ / ِميـ/ ـُن      َرْمـ/ ـُل
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املراجعة: قم مبر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية: )��صرعت ،نزل، �جلري�ن، �لأيتام ، ذهب، �لبيت، �ملََهرة(، ر�جع تنفيذ هذه 
�خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة  يف �خلطوة )4( من  �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها.  �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
دوري: هذه كلمُة: )�لتَّالِميُذ( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �أو ثالث مر�ت(.

م: معناها: )�لأطفال �لذين يدر�صون(.
و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�لتَّالِميُذ( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )�لتَّالِميُذ( )يكررها �لتالميذ مرتني �أو ثالث مر�ت(.
م : ما َمْعَناَها؟

ت: )�لأطفال �لذين يدر�صون(.
يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�ملَُعلِّم(  ومعناها : �لذي يقوم بتعليم �لتالميذ.

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2(  �لّدر�ص )1(
ة )�عتذ�ر �أ�صرف( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

ْر�َص،  ِل  بقوة ُثمَّ َدَخَل َوَجلَ�َص َعلَى َمْقَعِدُه)1(، َو�مْلَُعلَِّمُة َو�ِقَفٌة َت�ْصَرُح �لدَّ ر�ً، َفَدَفَع َباَب �ْلَف�صْ خِّ َل �أ�صرف �إِىَل �مْلَْدَر�َصِة ُمَتاأَ َو�صَ
ر�ِص، ونظرت �إىل �أَ�ْصَرَف معاتبة . توقفت �ملعلِّمُة عن �صرِح �لدَّ

َة، ُثمَّ �ْعَتَذَر  ِل، ُثمَّ َطَرَق �ْلَباَب، َفاأَِذَنْت َلُه �مْلَُعلَِّمُة ، فاأَْلَقى �لتَِّحيَّ ِفِه، َو�أََخَذ َحِقْيَبَتُه �إِىَل َخاِرِج �لَف�صْ َخِجَل �أ�صرُف ِمْن َت�َصرُّ
ِرِه �لَِّذْي َكاَن ِب�َصَبِب مر�ص �أّمه. ملعلِّمته َعْن َتاأَخُّ

َطاأِ . َفِرَحِت �مْلَُعلَِّمُة بت�صحيح �أ�صرَف �ُصُلوَكُه، ُثمَّ َقاَلْت لتالميِذها: َلْي�َص َعْيباً �أَْن ُنْخِطَئ، َوَلِكنَّ �ْلَعْيَب �ل�صتمر�ُر يِفْ �خْلَ
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- ما �لذي فعله �أ�صرف عندما و�صل �ملدر�صة؟
2- ماذ� فعلت �ملعلمة عندما دخل �أ�صرف �ل�صف 

      من دون ��صتئذ�ن؟
3- ما �لأخطاء �لتي �رتكبها �أ�صرف؟

4- كيف �صحح �أ�صرف خطاأه؟ 

5- ماذ� كنت �صتفعل �إن كنت مكان �ملعلمة؟

ت: دفع باب �لف�صل ثم دخل وجل�ص على مقعده. 
ت: توقفت �ملعلمة عن �صرح �لدر�ص، ونظرت �إىل �أ�صرف معاتبة. 

ِرِه.  ت: دخل دون ��صتئذ�ن، ومل ُيلِق �لتحية، ومل يعتذر َعْن َتاأَخُّ
ت: �أخذ حقيبته �إىل خارج  �ل�صف، ثّم طرق �لباب، فاألقى �لتحية 

على زمالئه، ثم �عتذر عن تاأخره. 
ت: تقبل �أية �إجابة معقولة من �لتلميذ.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )�إميان ، �إناء ، ماأمن ، ُمَر�د ، َماأمون( فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، وظِّ

تطبيق:
وت �ملك�صور عند �صماعه  م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صَّ
وت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ، و�أريد  هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صّ

ر(. ـ/ـُر( )مَتْ ني (،)مَتْ �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )�أَ/ِمْنـ/ـُتـ/ـْم ()�أَِمْنُتْم (، )َيـ/ـِميـ/ـُن ()مَيِ
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م: �إىل �أين ذهب �لتالميذ و�ملعلم مر�د؟
م: ماذ� فعل �أمني  و�أمل؟
م: ملاذ� بكى  �أمني و�أمل؟

م: ماذ� فعل تامر وماأمون عندما حطمت �لكرة بيت �لرمل؟
م: ماذ تتعلم من �لق�صة؟

ت: �إىل �صاطئ �لبحر يف مدينة �ملهرة. 
ت: بنيا بيتاً من �لرمل. 

ت: لأن �لكرة حطمت بيت �لرمل. 
ت: �أ�صلحا بيت �لرمل. 

ت: �أن ن�صلح ما �أتلفناه  ونعتذر عن �خلطاأ.

ة، وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
-  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�عتذ�ر �أ�صرف( ثم و�صف �ل�صورة وناق�ص حمتوياتها 

معهم، ووجههم �إىل مالحظة �ل�صورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم. 

الأ�صئلة:

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:       القراءة امل�صتقّلة: )بيت من رمل(  

ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6(، �لّدر�ص )6(
املحادثة: 

�عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لق�صة �مل�صتقلة) بيٌت من رمل(؛ لتكون م�صاعدة على فهم �لق�صة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها 
قبل قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:

- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟
- ملاذ� يبدو �جلميع م�صرورين؟

- ماذ� تتوقعون  �أن تتناول �لق�صة ؟  
��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.

قراءة الق�صة:
�عر�ص للتالميذ ن�ص �لق�صة �مل�صتقلة )بيت من رمل( كاملة.

.  �أَِمنٌي َو�أََمُل�لـَمَهَرِة.َذَهَب �ْلـُمَعلُِّم ُمَر�ٌد َو�لتَّاَلِميُذ �إِىل

ِمْن َرْمٍل،

يبنيان بيتًايلعبان�صاحل

بكىالكرة هدمت

�أَِمنٌي َو�أََمُل،  لََح َتاِمٌر َوَماأُْموٌن �لَبْيَت. َنْحُن �ُصَعَد�ُء .�ْلَبْيَت، �أَ�صْ

َماأُْموٌن َوَتاِمٌر
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها،  �صبق  �أخرى  حروف  مع   ) )م  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري :

م: �حلرف )م( ��صمه »ميم« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )مر�د ، �إميان ، رمي ، نوم(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )مر�د ، �إميان ، رمي ، نوم(.
بورة م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى، ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

 ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )مر�د ، �إميان ، رمي ، نوم(.

م: ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ يف كتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )م( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )3(: حرف  ) الباء( امل�صموم ، و املمدود بالواو ) ُب ، ُبو( الدَّ

ر�ص )1(  يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لدَّ

من �ملمكن للمعّلم/ـة �أن ي�صاأَل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ب( باأّية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ب ( م�صموًما ، وممدوًد� بالو�و، فاإذ� كان يف �لكلمة 
)ُبو(  و�إذ� كان فيها �صوت   ،  )  ( �لأمام مع تدويرها هكذ�  �إىل  بابة  �ل�صَّ باإ�صبع  �أَ�ِصرُيو�  �صوت )ُب( م�صموماً، 

بَّاَبَتني �إىل �لأمام  مع تدويرهما هكذ�  )  (. ممدوًد� بالو�و �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج ، دوري:

وت )ُب(. م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ( فيها �صوُت )ُب( م�صموًما؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ م: كلمة )ُبنٌّ

بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�:  م: كلمة )ُبوم( فيها�صوت )ُبو( ممدو� بالو�و ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة موجهة، دورنا : 

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ُموًما ؛ لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ م ت: كلمة )ُبّن( فيها �صوُت )ُب(م�صْ
تدويرهما،  مع  �لأمام  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ بالإ�صارة  معاً  �صنقوم  ؛لذلك  بالو�و  ممدًو�  )ُبو(  فيها�صوت  )ُبوم(  كلمة  ت:   م 

هكذ�:    
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها، هكذ�    �إذ� �صمعتم �صوت )ُب( م�صموًما  م: �لآن ـ قومو� باإغالق �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�     �إذ� �صمعتم �صوت )ُبو( ممدود�ً بالو�و. يف �لكلمة، وباأ�صبعي �ل�صَّ

ت:     ) م:  )ُبنٌّ
ت:   م:  )ُبوم(   

تطبيق:
م: يكّرر �ملَُعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) ُبلُبل ، تاُبوت ، نعُبُد ، حمُبوب(.

ة )بيت من رْمٍل(.           الزمن: )15( دقيقة اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ُب » �صماعًا(  )الوعي ال�صوتي(  ) 5 دقائق( 

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف “ ُب “ م�صموًما وممدوًدا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الن�صاط:

 م: �لآَن �صنتعّرف �صوت �حلرِف )ُب( م�صموًماوممدوًد� بالو�و باأَ�ْصَكاِلِه �لِكَتابّية 
َكاّفة.

منوذج، دوري: 
كها د�ئرًيا  بابة �إىل �لأمام، وُيَحرِّ م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرف )ُب( م�صموًما م�صرًي� باإ�صبعه �ل�صَّ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ اعة هكذ�  مر�عياً �صم �ل�صفتني)ُيَكرِّ باجتاه عقارب �ل�صَّ
بابة  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُب( ِعْنَدَما ياأتي يف  بد�يِة �لكلمة م�صموماً )ُبـ( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ

ُبـــ
ـــُبـــ

ـــُب

بـــوُب

ـــبـــو

بو
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بابة �إىل  �إىل �لأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً )ُبـ ، ـُبـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �لأمام  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموماً، ف�صكالُه )ـُب ، ُب( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

. مع تدويرها 
ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل : 

بَّاَبَتني �إىل �لأمام  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ُب( ممدود�ً بالو�و قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالو�و )ُبو( م�صري�ً بال�صَّ
َفَتنْي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(. مع تدويرهما  مر�عياً �َصمَّ �ل�صَّ

)ُبو( م�صري�ً  بالو�و  �لكلمِة ممدود�ً  بد�يِة  ِعْنَدَماياأتي يف  )ُبو(  �صكل �حلرف  �صارًحا:  هذ�  �للوحة  �ملَُعلِّم/ـة�إىل  ُي�ٍصرْيُ م: 
ـُبو(   ، ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُبو  ، وهذ�ن �صكاله  �إىل �لأمام مع تدويرهما   بَّاَبَتني  بال�صَّ
�آخر �لكلمة ممدوًد� بالو�و ف�صكالُه :  اِعْنَدَما ياأتي يف  �أمَّ  ، بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   بال�صَّ  م�صري�ً 

 . بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  )ُبو، ـُبو( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

�حلرِف؟ َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت  ِعه �ملختلفة: )بد�ية– و�صط –ونهاية(  م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ُب( يف مو��صِ
.) َفَتنْي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� ) ت: )ُب( مر�عني �َصمَّ �َصمَّ �ل�صَّ

ِعه �ملختلفة: )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�ل�صوُت ؟ وت)ُبو( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام وتدويرهما هكذ� ) َفَتنْي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ ت: )ُبو( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

تطبيق:
�أو  مة،  )�ل�صَّ بط  �ل�صَّ بحركة  ُبو(   ، )ُب  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه. و�لكلمات ِهَي: )ُبلُبل ، تاُبوت ، نعُبُد ،باُب ، �لكتُب(

)ُبوم، �أُبونا، حمُبوُب ، ي�صُبو(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُب( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ُم ،ُمو ، ِم ، ِمي ، ْم ( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه با�صتخد�م  بط �خلا�صَّ عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كلُّ منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

�إ�صارة �ل�صوت وبعد �أن ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

�أ�صفل كلِّ حرف/ ُبو( وُي�ِصرْيُ  �ملَُعلِّم/ـة بكتابة �لكلمات )ُبـ/ـُيو/ ُت (، )�أَ/  م: يقوم 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه.

م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة كال�صهم �ملو�صح 
بالر�صم ويقر�أ �لأوىل:)ُبُيوت(، ومعناها:م�صاكن ، منازل.

      �لثانية: )�أَُبو(، ومعناها: و�لد. )ُيكّرر �ملعلِّم /ـةذلك مّرتني مع كل كلمة.

ُبـ/ـُيـو/ُت        اأَ/ ُبو
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املراجعة: ير�جع �ملَُعلِّم/ـة مع �لتَّالِميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )َماأمن ، ُمر�د ، ماأمون ، تاِمر ، �أمني ، رْمل( 
ف �أ�صلوب:)دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

ائعة �لتَّالية:) �جلري�ن، �لأيتام ،ذهب ، �لبيت ، �ملهرة ، �لتالميذ ، �ملعلم(، ر�جع تنفيذ  املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صَّ
هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة  يف �خلطوة )4( من  �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ُي�ِصرُي �ملَُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )ُبـ/ـُيو/ ُت(،) ُبُيوت( معناها : م�صكن ، منزل، )�أَ/ ُبو(، )�أَُبو( معناها : و�لد. 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة ـ على ِحدة ـ  ويطلب �إليهم نطقه، ثم 
قر�ءة �لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:) م�صكن ، منزل  ( معناها :    ت: )ُبـ/ـُيو/ ُت(، ) ُبُيوت(   
ت:) و�لد( معناها :    ت: )�أَ/ ُبو(، )�أَُبو(    

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة، و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطق �ملقطع �لإ�صارة 

�خلا�صة به ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة، و�لكلمات هي: )َيـ/ـُبو/ُر( )َيُبوُر(، ) ُبو/ َمـ/ـُة()ُبوَمة(، )�أ/ُبو/نا( )�أُبونا (.  

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. م: دوري: هذه كلمُة: )�أََخَذ( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ
م: معناها: )َتناول(

م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�أََخَذ( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. ت: )�أََخَذ( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ

م: ما َمْعَناَها؟
ت: )تناول( تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.

يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني : )َوَجدْت(، ومعناها : )�أي وجدت مال �أو لقت( و) �أَ�َصاَع( ومعناها: ) َفَقَد(.

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(

ة )�لطفل �مل�صاك�ص( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
عاد �أحمد عند �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً من �ملدر�صة ور�أت �أمه ُجرحاً يف وجهه فجل�صت جانبه ، وم�صحت �لأو�صاخ من حول 

جرحه، وقالت :و�ليوم مع من ت�صارعت ـ يابني.
 رد �أحمد متفاخر�ً !لقد  لكمت ولد�ً �أكب مني ؛ لأنني كنت عط�صاًنا و�أريد �أن �أ�صرب قبله من �ملاء ولكنه مل ي�صمح يل 

ف�صربته..
�أبعدت �لأم وجهها عنه، وقالت : �إن عملك هذ� �أ�صابني باحلزن 

قال �أحمُد : م�صتغرباً ملاذ�؟!!.
ُه، وقالت : يا ولدي كان ينبغي �أن تنتظر دورك ، لرمبا هو كان �أكرث منك عط�صا. نظرت �إليه �أُمُّ
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ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

ة، وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ
ورة،  �ل�صُّ و�صف  �إليهم  و�طلب  �مل�صاك�ص(،  )�لطفل  �ل�صتماعية  �لق�صة  �صورة  على  كتبهم  فتح  �لتَّالِميذ  �إىل  �طلب    -

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صَّ وناق�ص حمتوياتها معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

1- متى عاد �أحمد �إىل �لبيت ؟ 
2-  ما �صبب �جلرح يف وجه �أحمد؟ 

3- ملاذ� حزنت �لأم ؟ 

4- ماذ� تفعل �إذ� كنت يف موقف �أحمد ؟

 ت- عند �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً . 
ت- ت�صارع مع ولد  �أكب منه. 

ت- لأنه �عتدى على ولد �آخر بدون �صبب )تقبل �لإجابة 
�ملعقولة(. 

ت: �أنتظر دوري �أو �أ�صتاأذن ممن �صبقني )تقبل �أية �إجابة 
معقولة( ؟

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )10( دقائق

م: �عد كتابة �حلرف )ب( مع �لتالميذ وذلك بتطبيق �لإجر�ء�ت نف�صها �ملوجودة يف �خلطوة )7( من �لوحدة )2( �لدر�ص 
)2(

كتابة حرف ) ب ( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :
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ر�س )4(: حرف )الباء( املك�صور واملمدود بالياء وال�صاكن)ِب ، بي ــ ْب ( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1 ( من �لّدر�ص » 6 ». 

م �لتَّغذية  م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ب( باأية حركة كان، ثم يقدِّ
�جعة. �لرَّ

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ب ،بي ،ْب( )مك�صور�ً، وممدود�ً بالياء، �صاكناً(. فاإذ� 
بابة �إىل �لأ�صفل هكذ�   ، و�إذ� كان فيها �صوت )ِبي( �ملمدود  كان يف �لكلمة �صوت )ِب( �ملك�صور �أَ�ِصرُيو� باأ�صبع �ل�صَّ

. ة �ليد هكذ�   بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�   �أّما �إذ� كان فيها �صوت )ْب( �صاكًنا �أَ�ِصرُيو� ِبَقْب�صَ بالياء �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�ت )ِب ، ِبي ، ْب(.
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.    م: كلمة )ِبالل( فيها �صوت )ِب( مك�صور�؛ لذلك �صاأ�صري بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م: كلمة )ِبري( فيها �صوت )ِبي( ممدوًد� بالياء؛ لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
م: كلمة )يْبِني( فيها �صوت )ْب( �صاكًنا؛ لذلك �صاأ�صري بقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�.        

ممار�صة موجهة، دورنا: 
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.     م ت: كلمة )ِبالل( فيها �صوت )ِب( مك�صور�؛ وي�صريون بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م ت: كلمة )ِبري( فيها �صوت )ِبي( ممدوًد� بالياء ؛وي�صريون بال�صَّ
م ت: كلمة )يْبِني( فيها �صوت )ْب( �صاكًنا؛ لذلك ويقب�صون �أ�صابع �ليد هكذ�.        

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِب( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي  م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )ِبي( ممدود�ً يف �لكلمة، و�أقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�    �إذ� �صمعتم  �ل�صَّ

�صوت )ْب ( �صاكًنا.
ت:  م: )ِبالل(.    
ت:  م: )ِبري(.    

ت:    م: )َيْبني(    
تطبيق:

م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) ِبْنت ، ُمِبني ، ِمْبد(.

ة )بْيت من رْمل(.           الزمن: )15 ( دقيقة اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز اأ�صوات احلرف »ب ،بي ،ْب« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(      )5 دقائق(
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ِب( مك�صورا وممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 

الّن�صاط الثالث: )�صوت احلرف )ْب( �َصاِكًنا باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 5 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن ـ �صنتعّرف �صوت �حلرف )ِب( مك�ُصوًر� �أو ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كاّفة.

منوذج، دوري: 

تقدمي الّن�صاط:
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْب( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.

منوذج، دوري: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ْب( وينطقة م�صبوقاً بهمزة مو�صحاً للتالميذ 

ْب
ـــْبــ

ــــْب

ْب

مر�عياً  هكذ�   �أ�صفل،  �إىل  بابة  �ل�صَّ باإ�صبع  م�صرًي�  مك�صوًر�  )ِب(  �حلرف  ناطقاً:�صوُت  �حلرف  �إىل  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ خف�ص �لفك �ل�صفلي للفّم )ُيَكرِّ

بابة  �ملَُعلِّم/ـة�إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِب( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمة مك�صوًر� )ِبـ( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  ،  �إىل �أ�صفل هكذ�  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر�)ِبـ ، ـِبـ( م�صري�ً بال�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  .  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر�، ف�صكالُه )ـِب ، ِب( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل : 

بَّابتني �إىل �أ�صفل  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ِب( ممدود�ً بالياء ناطقاً: �صوت �حلرف �ملدود بالياء )ِبي( م�صري�ً بال�صَّ
هكذ�:  مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(.

بالياء )ِبيـ( م�صري�ً  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِبي( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً  ُي�ٍصرْيُ م: 
م�صري�ً  ـِبي(   ، )ـِبيـ  بالياء  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �صكاله  وهذ�ن   ، هكذ�   �أ�صفل  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ
م�صري�ً  ـِبي(   ، )ِبي   : ف�صكالُه  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  اِعْنَدَما  �أمَّ  ، هكذ�:   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ

بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�:   بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة: )بد�ية– و�صط –ونهاية �لكلمة( َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ِب( يف مو��صِ
.) ت: )ِب( ُمر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ� )

ِعه �ملختلفة: )بد�ية– و�صط –ونهاية �لكلمة( َوَي�ْصاأَُل:ما�ل�صوُت ؟ وت)بي( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ� ) ت: )ِبي( ُمر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ

تطبيق:
�أو  )�لك�صرة،  بط  �ل�صَّ ِبي( بحركة   ، )ِب  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
)ِبالد،  ِهَي:  و�لكلمات  �ملنا�صبة.  �لإ�صارة  مع  متز�مناً  نطقه  ت�صرعو� يف  �أن  و�أريد  �لكلمات  بع�ص  بالياء( يف  ممدود�ً 

َرِبَح،�أنِبَياء() كِبري، ُمِبني ، زِبيب ، �أبابيل(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

بقب�صة  م�صري�ً  �صاكناً  لت�صهيل نطق �حلرف  �أتت  �لهمزة  و�أن  �لهمزة  بعد  ياأتي  �لذي  �ل�صاكن هو  �أن �صوت �حلرف 
�أ�صابعه هكذ�   )يكرره مرة ثانية(.

ِبـــ
ـــِبـــ

ـــِب

ِبيِب ِبـــيـ
ـــِبـــيـ

ـــِبــي
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها اأ�صوات )ِب ، بي ،ْب( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

ورة( �صارًحا: هذ�ن �صكال حرف )ْب( عندما ياأتي يف  بُّ م: ُي�صري �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة )�أو قائمة �لكلمات �ملّدونة على �ل�صَّ
و�صط �لكلمة �صاكنا ) ْبـ ، ـْبـ( م�صري�ً بقب�صته هكذ�:   . �أّما هذ�ن ف�صكاله عندما ياأتي يف  �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْب، 

. ْب(، م�صري�ً بقب�صته هكذ�: 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة: )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
ت: �صو ت �حلرِف )ْب(. مع �لإ�صارة   .

تطبيق:
كون »يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط« �ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْب( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

د ، �أْبَر�ر ، ُتْب(. �أن ْت�صرعو� يف نطقه، مع ��صتخد�م �لإ�صارة   ، و�لكلمات هي: ) ِمْبَ
فاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ـة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظَّ

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها،وهي: )ِم ، ِمي ، ْم ، ُب ، ُبو(، فاإذ� �صمع خطاأ، 
وظف �أ�صلوب: )دوري،دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
�أن  ة ِبه. وبعد  بط �خلا�صَّ �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ �أُ�صري باإ�صبعي  عندما 

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

)ِبـ/ـال/ُل(، )َنـ/ـِبيـ/ـُل(،  �لكلمات  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم   م: 
 )�أَْبـ/ـَر�/ُر (، وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل 

كلمة وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتيٍّ كال�صهم 
�ملو�صح بالر�صم ويقر �أ �لكلمة �لأوىل:)َنِبيُل( ومعناها:)��صم 

�صخ�ص(، و�لثانية :) ِبالُل( ومعناها:)��صم �صخ�ص(، و�لثالثة: )�أَْبَر�ر( ومعناها: )��صم فتاة ( )يكرر �ملَُعلِّم/ـة ذلك 
مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ي�صري �ملُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )َنـ/ـِبيـ/ـُل() َنِبيُل( معناها : و�لدي ، )ِبـ/ـال/ُل( ) ِبالُل( معناها : ��صم �صخ�ص ، )�أَْبـ/ـَر�/ُر(، )�أَْبَر�ر( معناها : ��صم 
فتاة.

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع يف كل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم 

قر�ءة �لكلمة مكتملة.

اأَْبـ/ـَرا/ُر ِبـ/ـال/ُل َنـ/ـِبيـ/ـُل



155الوحدة الرابعة

املراجعة: قم مبر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)َذَهَب ، �لبيُت ، �ملَهرة ، �لتَّالِميُذ ، �ملعلم ، �أخذ ، َوَجدْت ، �أَ�َصاَع(،  ر�جع 
تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من  �لوحدة)2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها. �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
ُقوُد« )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �أو ثالث مر�ت(. دوري: هذه كلمُة »�لنُّ

م: معناها: )�لفلو�ص(.
ُقوُد( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(.  و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�لنُّ

ُقوُد( )يكررها �لتالميذ مرتني �أو ثالث مر�ت(. ت: )�لنُّ
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )�لفلو�ص(.
يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )كم(  ومعناها : �لتعبري عن �لعدد .

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(
ة )�أمل و�لعندليب( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

كان لأمل عندليبا يف قف�ٍص ، وكانت تعتني به ويف يوٍم قال لها: �أرجوك �أخرجيني من هذ� �لقف�ص، توقفت �أمل حلظة 
ثم قالت: ملاذ� تريد �خلروج من �لقف�ص يا عندليب؟

فرحة  بيتك  من  تخرجني  وم�صاء   �صباح  كلَّ  �أر�ِك  لأنِّ  وؤ�َل؛  �ل�صَّ هذ�  ت�صاألينني  �أنِك  �أظّن  كنت  ما  �لعندليُب:  قال 
غرِي منُذ �صهوٍر، �أل يحقُّ يل �أن �أطرَي يف �صماِء �هلل �لو��صعة؟!.  تاأثرت �أمُل مبا  م�صرورة، �أما �أنا فاأعي�ُص يف هذ� �لقف�ص �ل�صَّ
ماء طليقاً. �صكَر �لعندليُب �أمَل، وكان كلَّ �صباح يقف على نافذة غرفة �أمَل  قال �لعندليب، فاأخرجته، وتركته يطري يف �ل�صَّ

يغنِّي لها .

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )تاِمر، �أمني ، رمل ، بيوت ، �أبو( فاإذ� �صمع 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. خطاأ، وظِّ

ت:  ��صم �صخ�ص معناها:    ت: )َنـ/ـِبيـ/ـُل( ) َنِبيُل(    
ت: ��صم �صخ�ص معناها:    ت: )  ِبـ/ـال/ُل ( ) ِبالل(   

ت: ��صم فتاة. معناها:    ت: )�أَْبـ/ـَر�/ُر(، )�أَْبَر�ر(    
تطبيق:

�ملك�صور عند  وت  �ل�صَّ �إ�صارة  ��صتخد�م  �لكلمة مع  �إىل كل حرف/مقطع يف  �صاأ�صري  �لكلمات؛  م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة 
وت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ،  �صماعه هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صّ
و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي:)ِبْنـ/ـُت ()ِبْنت (، )ُمـ/ـِبيـ/ـُن ()مبني (،)�أ/با/ِبيـ/ـُل() �أباِبيل(.
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اخلطوة )6(:         القراءة امل�صتقّلة: )ابنة اأمينة(       الزمن: )10( دقائق
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(

املحادثة: 
- �عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لق�صة �مل�صتقلة)�بنة �أمينة(؛ لتكون م�صاعدة على فهم �لق�صة، �أو �لتنبوؤ مب�صمونها 

قبل قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية: 
- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟
- ماذ� يقول �لرجل للطفلة؟

- ماذ� تتوقعون  يف �لق�صة ؟  
��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.

قراءة الق�صة:
�عر�ص للتالميذ ن�ص �لق�صة �مل�صتقلة )�بنة �أمينة( كاملة.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
-  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�أمل و�لعندليب( ثم و�صف �ل�صورة وناق�ص حمتوياتها 

معهم، ووجههم �إىل مالحظة �ل�صورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم. 

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

الأ�صئلة: 

1- �أين كان يعي�ص �لعندليب ؟ 
2- ماذ� طلب �لعندليب من �أمل ؟

3- ملاذ� ��صتجابت �أمل لطلب �لعندليب؟
4- ماذ� كان �صيحدث للعندليب لو مل ت�صتجب له �أمل ؟

م: ماذ� وجدت )�أبر�ر(؟ 
م: ماذ� فعلت )�أبر�ر( بالنقود �لتي وجدتها؟

م: ماذ� فعل نبيل عندما ردت �إليه )�أبر�ر( نقوده؟
مباذ� ت�صف )�أبر�ر(؟

ماذ� �صتفعل لو وجدت نقود� ومل تعرف �صاحبها؟

ت- يف قف�ص يف منزل �أمل. 
ت- طلب �إليها �إخر�جه من �لقف�ص
ت-لأنها تاأثرت مبا قاله عن حاله. 

ت- تقبل �أية �إجابة معقولة .

ت: �ألف ريال. 
ت: بحثت عن �صاحبها. 

ت: �صكرها. 
ت: بالأمينة . 

ت: �أبحث عن �صاحبها )تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(.

ُقوَد. ُقوَد؟    َقاَل ِباَلٌل:  َنِبيٌل �أَ�َصاَع �لنُّ رَي�ِن.    َناَدْت: َمْن �أَ�َصاَع �لنُّ َوَجَدْت �أَْبَر�ُر                                             �أََماَم ُبُيوِت �جْلِ

ُبو َنِبيٍل:  �أَْبَر�ُر �أَِميَنٌة. ُقوَد َو�َصَكَر �أَْبَر�َر.    َقاَل �أَ ُقوُد؟   َقاَل َنِبيٌل:               .  �أََخَذ َنِبيٌل �لنُّ َقاَلْت �أَْبَر�ُر: َكم �لنُّ

األف ريال

األف ريال
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
�ملختلفة:  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها،  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )ب(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
 منوذج ، دوري :

م: �حلرف )ب( ��صمه »باء« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )بدر، بلبل ، لبيب ، باب(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء  كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )بدر، بلبل ، لبيب ، باب(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )بدر، بلبل ، لبيب ، باب(.
م: ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ يف كتابة �لكلمات.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )ب( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )5(: حرف  ) الالم( امل�صموم ، و املمدود بالواو ) ُل ، ُلو(  الدَّ

ر�ص )1(.  يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لدَّ

من �ملمكن للمعّلم/ـة �أن ي�صاأَل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ل( باأّية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ُل( م�صموًما ، وممدوًد� بالو�و، فاإذ� كان يف �لكلمة 
)ُلو(  كان فيها �صوت  و�إذ�   ،  )  ( �لأمام مع تدويرها هكذ�  �إىل  بابة  �ل�صَّ باإ�صبع  �أَ�ِصرُيو�  )ُل( م�صموماً،  �صوت 

.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام  مع تدويرهما هكذ�  ) ممدوًد� بالو�و �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج ، دوري:

وت )ُل(. م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.  م: كلمة )ُلَبان( فيها �صوُت )ُل( م�صموًما؛ لذلك �صاأ�صري بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�: م: كلمة )ُقُلوٌب( فيها �صوت )ُلو( ممدو� بالو�و؛ لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
ممار�صة موجهة، دورنا : 

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ُموًما ؛ لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ م ت: كلمة )ُلَبان( فيها �صوُت )ُل(م�صْ
�لأمام مع تدويرهما،  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ بالإ�صارة  �صنقوم معاً  بالو�و؛ لذلك  م ت: كلمة )ُقُلوٌب( فيها �صوت )ُلو( ممدًو� 

هكذ�: 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

بابة �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ُل( م�صموًما  م: �لآنـ  قومو� باإغالق  �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ُلو( ممدود�ً بالو�و. يف �لكلمة، وباأ�صبعي �ل�صَّ

ت:  م:  )ُلَبان(     
ت:  م:  )ُقُلوٌب(     

تطبيق:
م: يكّرر �ملَُعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) ُلّب ، ُلول (.

ة )ابنة اأمينة(.        الزمن: )5( دقيقة اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

)5 دقائق( الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ُل« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(  

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف » ُل « م�صموًما وممدوًدا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الن�صاط:

 م: �لآَن �صنتعّرف �صوت �حلرِف )ُل( م�صموًماوممدوًد� بالو�و باأَ�ْصَكاِلِه �لِكَتابّية 
َكاّفة.

منوذج، دوري: 
كها د�ئرًيا  بابة �إىل �لأمام، وُيَحرِّ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل:�صوُت �حلرف )ُل( م�صموًما م�صرًي� باإ�صبعه �ل�صَّ ُي�ٍصرْيُ م: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ اعة هكذ�  مر�عياً �صم �ل�صفتني )ُيَكرِّ باجتاه عقارب �ل�صَّ

ُلـــ
ـــُلـــ

ـــُل

ُلوُل ُلــو
ـــُلـــو



159الوحدة الرابعة

بابة  م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ُل( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمة م�صموماً )ُلـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل  بال�صَّ ـُلـ( م�صري�ً   ، �إىل �لأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً)ُلـ 
بابة �إىل �لأمام  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموماً، ف�صكالُه )ـُل ، ُل( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

. مع تدويرها 
ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل : 

بَّابتني �إىل �لأمام  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ُل( ممدود�ً بالو�و قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالو�و )ُلو( م�صري�ً بال�صَّ
َفَتنْي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(. مع تدويرهما    مر�عياً �َصمَّ �ل�صَّ

م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُلو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و )ُلو( م�صري�ً 
ـُلو(   ، �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُلو  ياأتي يف و�صط  ِعْنَدَما  ، وهذ�ن �صكاله  �إىل �لأمام مع تدويرهما   بَّابتني  بال�صَّ
اِعْنَدَما ياأتي يف  �آخر �لكلمة ممدوًد� بالو�و  ف�صكالُه :  بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  ، �أمَّ م�صري�ً بال�صَّ

 . بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  )لو ، ـُلو( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ُل( يف مو��صِ
.) َفَتنْي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� ) ت: )ُل( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

؟ �ل�صوُت  َوَي�ْصاأَُل:ما  –ونهاية(  ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط  وت)ُلو( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام وتدويرهما هكذ� ) َفَتنْي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ ت: )ُلو( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

تطبيق:
مة، �أو ممدود�ً  بط )�ل�صَّ وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �لأ�صكال �ملختلفة لل�صوتني )ُل ،ُلو( بحركة �ل�صَّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه. و�لكلمات ِهَي: )ُلّب ، َيُلُمّ ، قبُل ، �لر�صوُل( ) ُلول، ُقُلوب ، 

يقوُلون(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُل( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ْم ، ُب ، ُبو ، ِب ، بي ، ْب ( �لتي �صبق در��صُتها.

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه با�صتخد�م  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كلُّ منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

�إ�صارة �ل�صوت وبعد �أن ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملَُعلِّم/ـة بكتابة �لكلمات )َمو/ُلو/ُد (،)ُلـ/ـَبا/ُن( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه.

م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة كال�صهم �ملو�صح بالر�صم 
ومعناها:  �لثانية:)ُلَباُن(،  �لولدة،  حديث  طفل  ومعناها:  �لأوىل:)َمْوُلود(،  ويقر�أ 

يو�صح �ملعلم �ملعنى بح�صب �لبيئة. )ُيكّرر �ملعلِّم /ـة ذلك مّرتني مع كل كلمة(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

ُلـ/ـَبـا/ُن َمو/ُلو/ُد
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ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ُي�ِصرُي �ملَُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )َمو/ُلو/ُد(، ) َمْوُلود( معناها: طفل حديث �لولدة، )ُلـ/ـَبا/ُن(، )ُلَباُن( معناها : يو�صح �ملعلم �ملعنى  . 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة ـ على ِحدة ـ  ويطلب �إليهم نطقه ، ثم 
قر�ءة �لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:)طفل حديث �لولدة( معناها :    ت: )َمو/ُلو/ُد(،) َمْوُلود(   
ت:)علكة( معناها :    ت: )ُلـ/ـَبا/ُن(، )ُلَباُن(    

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �ملقطع م�صتخدمني 

�لإ�صارة �خلا�صة به ثم قر�ءة �لكلمة مكتملة، و�لكلماٌت هي: )َمْبـ/ـُلو/ُل( )َمْبُلول( ،) ُلبـ/ـَنى()ُلْبنى( .
املراجعة: ير�جع �ملَُعلِّم/ـة مع �لتَّالِميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: ) تامر ، �أمني ، رمل ، بيوت ، �أبو، نبيل ، 

ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. بالل، �أبر�ر( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

ائعة �لتَّالية:)�لتالميذ، �ملعلم ، �أخذ ، وَجَدْت ، �أ�َصاَع ، �لنقود ، َكْم(، ر�جع تنفيذ هذه  املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صَّ
�خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. 

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. م: دوري: هذه كلمُة )�َصَكَرْت( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ
م: معناها: )�لثناء و�ل�صكر(.

م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�َصَكَرْت( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 
َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. ت: )�َصَكَرْت( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ

م: ما َمْعَناَها؟
ت: )�لثناء و�ل�صكر( تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.

يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني : )�أُّمي( و )�َصاَعَدْت( ومعناها ) عاونت (.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(

ة )�لأ�صد �لعجوز( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
َجلَ�َص ُغَر�ٌب وَثْعلٌَب وِحَماٌر حتَت �صجرٍة ي�صكوَن لبع�صهم خوَفُهم من �حليو�ناِت �ملفرت�صِة . قال �لّثعلُب : َما ر�أيكم لو 
ذهبنا �إىل �لأ�صِد ،وطلبَنا �إليه حمايَتنا �نطلقت �حليو�نات �لثالثة �إىل �لأ�صِد وطلبو�  �إليه حمايتهم و�فق �لأ�صد، وطلَب 
ُتَهاِجَمَها  �أْن  �أَنا �صاأطرُي، و�أخُبَك باأماكِن �حليو�ناِت �لتي تريُد  �لُغَر�ُب:  َقاَل  �أْن يقّدَم ما ي�صتطيُع عملَُه،  �إىل كّل و�حٍد 
�أنا ف�صاأحمُل  �أّما  ، وَقاَل �حِلماُر:  ُل لَك ��صطياَد �حليو�ناِت  ُت�َصهِّ �لتي  �حِلَيَل  و�أُقّدُم لَك   ، �صاأر�ِفُقَك  و�أَنا  �لّثعلُب:  ، وقاَل 

غاِر، هّز �لأ�صد ر�أ�َصُه مو�فًقا على ما قالوه. �حليو�نات �لتي ت�صطادها �إىل �أ�صبالَك �ل�صِّ
ا َوعَد به �لأ�صَد، وحنَي �صاَر �لأ�صُد عجوًز� ول ي�صتطيع حمايتها، تركته  مّرت �ل�ّصنو�ُت وكلُّ حيو�ن من �لّثالثِة يقوُم مِبَ

�حليونات �لثالثة.
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1- مّم كانت ت�صكو �حليو�نات )�لغر�ب و�لثعلب و�حلمار(؟
2- ما �لفكرة �لتي قدمها �لثعلب؟

3- ما �لعمل �لذي يقدمه �حلمار لالأ�صد مقابل حمايته؟

4- ملاذ� قبل �لأ�صد بخدمات �حليو�نات �لثالثة؟
5- ملاذ� تركت �حليو�نات �لثالثة �لأ�صد ؟

ت: ت�صكو خوفها من �حليو�ناِت �ملفرت�صِة.
�إليه  �لأ�صِد، وتطلب  �إىل  �لثالثة  �أن تذهب �حليو�نات  ت: 

حمايَتها 
�أ�صباله  �إىل  �لأ�صد  ي�صطادها  �لتي  �حليو�نات  ت:يحمُل 

غار  �ل�صِّ
ت: لأنه ي�صتفيد منها يف �صيده )تقبل �أّية �إجابة معقولة(. 
ت: لأن �لأ�صد �صاَر عجوًز� ول ي�صتطيع حمايتها )تقبل �أية 

�إجابة معقولة(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ
ورة، وناق�ص  -  �طلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لأ�صد �لعجوز(، و�طلب �إليهم و�صف �ل�صُّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صَّ حمتوياتها معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك  �لق�صّ

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )10( دقائق

م: �أعد كتابة �حلرف )ل( مع �لتالميذ وذلك بتطبيق �لإجر�ء�ت نف�صها �ملوجودة يف �خلطوة )7( من �لوحدة )2( �لدر�ص 
)3(

كتابة حرف ) ل ( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :
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ر�س )6(: حرف )الالم( املك�صور واملمدود بالياء وال�صاكن)ِل ، يل ــ ْل ( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1 ( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. 

م �لتَّغذية  م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت) ل( باأية حركة كان، ثم يقدِّ
�جعة. �لرَّ

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ِل ،يل ،ْل()مك�صور�ً، وممدود�ً بالياء، �صاكناً(. فاإذ� 
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�   ، و�إذ� كان فيها �صوت )يِل( �ملمدود بالياء  كان يف �لكلمة �صوت )ِل( �ملك�صور �أَ�ِصرُيو� باإ�صبع �ل�صَّ

. بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�    �أّما �إذ� كان فيها �صوت )ْل( �صاكًنا �أَ�ِصرُيو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�ت )ِلِ ، يِل ، ْل(.
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.     ( مك�صور�؛ لذلك �صاأ�صري بال�صَّ م: كلمة )ِل�َصان( فيها �صوت )ِلِ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م: كلمة )َوِليد( فيها �صوت )يِل( ممدوًد� بالياء ؛لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
م: كلمة )َمْلعب( فيها �صوت )ْل( �صاكًنا؛ لذلك �صاأ�صري بقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�.       

مار�صة موجهة، دورنا : 
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.      م ت: كلمة )ِل�َصان( فيها �صوت )ِل( مك�صور�ً؛ وي�صريون بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م ت: كلمة )َوِليد( فيها �صوت )ِليـ( ممدوًد� بالياء ؛وي�صريون بال�صَّ
م ت: كلمة )َمْلعب( فيها �صوت )ْل( �صاكًنا؛ لذلك يقب�صون  �أ�صابع �ليد هكذ�.        

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباإ�صبعي  بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِلِ م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )يِل( ممدود�ً يف �لكلمة، و�قب�صو� �أ�صابع �ليد هكذ�   �إذ� �صمعتم  �ل�صَّ

�صوت )ْل( �صاكًنا.
ت:  م: )ِل�َصان(    
ت:  م: )َوِليد(.    

ت:    م: )َمْلعب(    
تطبيق:

م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )َتِلد ، ِلينا ، َدْلو(.

ة )ابنة اأمينة(.              الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 15( دقيقة

)5 دقائق( الّن�صاط الأّول )متييز اأ�صوات احلرف »ِل ،يل ،ْل« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي( 

الّن�صاط الثاين: �صوت احلرف )ِل ( مك�صورا وممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة   )5 دقائق( 
تقدمي الّن�صاط: 

م: �لآن ـ �صنتعّرف �صوت �حلرف )ِل( مك�ُصوًر� �أو ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري: 

م�صرًي�  مك�صوًر�،  )ِل(  �حلرف  ناطقاً:�صوُت  �حلرف  �إىل  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ  م: 

ِلـــ
ـــِلـــ

ـــِل

يلِل ِلــي
ـــِلـــيـ

ــِلــي
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الّن�صاط الثالث: )�صوت احلرف )ْل( �َصاِكًنا باأ�صكاله الكتابّية كافة(  ) 5 دقائق(
تقدمي الّن�صاط:

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْل(�َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ْل( وينطقة م�صبوقاً بهمزة مو�صحاً للتالميذ 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�  مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي للفّم )ُيَكرِّ باإ�صبعه �ل�صَّ
بابة  بال�صَّ ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمة مك�صوًر� )ِلـ( م�صري�ً  �ملَُعلِّم/ـة�إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ِل(  ُي�ٍصرْيُ م: 
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  ،  �إىل �أ�صفل هكذ�  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر�)ِلـ ، ـِلـ( م�صري�ً بال�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  .  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر�، ف�صكالُه )ـِل ، ِل( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو كالتايل : 

بَّابتني �إىل �أ�صفل  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ِل( ممدود�ً بالياء ناطقاً: �صوت �حلرف �ملدود بالياء )يِل( م�صري�ً بال�صَّ
هكذ�:   مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(.

)ِليـ( م�صري�ً  بالياء  �لكلمِة ممدود�ً  ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة  �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )يِل(  �للوحة  �ملَُعلِّم/ـة�إىل  ُي�ٍصرْيُ م: 
م�صري�ً  ـِلي(   ، )ـليـ  بالياء  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �صكاله  وهذ�ن   ، هكذ�   �أ�صفل  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ
م�صري�ً  ـِلي(   ، )يِل  ف�صكالُه:  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  اِعْنَدَما  �أمَّ  ، هكذ�:   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ

 . بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�: بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية �لكلمة( َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ِل( يف مو��صِ
.) ت: )ِل( ُمر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ� )

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية �لكلمة( َوَي�ْصاأَُل:ما �ل�صوُت ؟ وت)يل( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ� ) ت: )يِل( ُمر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ

تطبيق:
�أو  )�لك�صرة،  بط  �ل�صَّ يِل( بحركة   ، )ِل  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالياء( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه متز�مناً مع �لإ�صارة �ملنا�صبة. و�لكلمات ِهَي: )ِلقاء، خاِلد، 

ميِلك( )عِليم ، وِليد ، مايِل(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

بقب�صة  �أتت لت�صهيل نطق �حلرف �صاكناً، م�صري�ً  �لهمزة  و�أن  �لهمزة  ياأتي بعد  �لذي  �ل�صاكن هو  �أن �صوت �حلرف 
�أ�صابعه هكذ�   )يكرره مرة ثانية(.

ورة( �صارًحا:هذ� �صكل حرف )ْل( عندما ياأتي يف و�صط  بُّ م: ُي�صري �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة  )�أو قائمة �لكلمات �ملّدونة على �ل�صَّ
�لكلمة �صاكنا ) ْلـ ، ـْلـ( م�صري�ً بقب�صته هكذ�:   . �أّما هذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْل ، ْل ( ، م�صري�ً 

. بقب�صته هكذ�:  
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
. ت: �صو ت �حلرِف ) ْل(. مع �لإ�صارة  

ْلـــ
ـــْلـــ

ـــْل

ْل



الوحدة الرابعة 164

 الّن�صاط: يقراأ كلمات بها اأ�صوات »ِل ، يل ،ْل« واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

تطبيق:
كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد �أن   بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْل( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطقه، مع ��صتخد�م �لإ�صارة   و�لكلمات هي: )مْلَعب ، �أْلو�ن ، ُقْل(.
فاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ـة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظَّ

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )ِب ، بي ، ْب ، ُل ، ُلو(، فاإذ� �صمع خطاأ، 
وظف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
�أن  ة ِبه. وبعد  بط �خلا�صَّ �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ �أُ�صري باإ�صبعي  عندما 

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

 ،) ِليـ/ـَنا   (  ،) َتـ/ـِلـ/ـُد   ( �لكلمات  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم   م:: 
) َدْلـ/ـُو (، وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة 

وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتيٍّ كال�صهم 

ومعناها:)��صم  ِليَنا(   (: و�لثانية   ، ر�صيًعا(  ت�صع  �أو  ومعناها:)تنجب  �لأوىل:)َتِلُد(  �لكلمة  ويقر�أ  بالر�صم  �ملو�صح 
فتاة(، و�لثالثة : )َدْلُو( ومعناها: )�إناء �ملاء( )يكرر �ملَُعلِّم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ي�صري �ملُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )َتـ/ـِلـ/ـُد()َتِلُد( معناها : تنجب �أو ت�صع ر�صيًعا ، )ِليـ/ـَنا()ِليَنا( معناها: ��صم فتاة، )َدْلـ/ـُو(، )َدْلُو( معناها: �إناء �ملاء.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م:ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة.

ت:  تنجب �أو ت�صع ر�صيًعا معناها:    ت: )َتـ/ـِلـ/ـُد() َتِلُد(   
ت:  ��صم فتاة معناها:    ت: )ِليـ/ـَنا() ِليَنا(   
ت:  �إناء �ملاء معناها:    ت: )َدْلـ/ـُو(، )َدْلُو(   

تطبيق:
وت �ملك�صور عند �صماعه  م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صَّ
وت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ، و�أريد �أن  هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )َو�/ِلـ/ـَد�/ُت ()َو�ِلَد�ت (، )َو/ِليـ/ـُد()َوِليد(،)ُبْلـ/ـُبـ/ـُل() ُبْلُبل(.

َدْلـ/ ـُو ِلـيـ/ ـَنا  َتـ/ ـِلـ/ـُد

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )بيوت ، �أبو ، نبيل ، بالل ، �أبر�ر ، مولود ، 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. ُلبان ( فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ
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املراجعة: قم مبر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�أخذ ، وجدت ، �أ�صاع ، �لنقود ، كم ، �أمي ، �صكرت ، �صاعدت(،  ر�جع تنفيذ 
هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها.  �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
ُة( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �أو ثالث مر�ت(. دوري: هذه كلمُة )َمِري�صَ

م: معناها: )�ل�صعور بالأمل(.
ُة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(.  و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )َمِري�صَ

ُة( )يكررها �لتالميذ مرتني �أو ثالث مر�ت(. ت: )َمِري�صَ
 ما َمْعَناَها؟

ت: )ت�صعر بالأمل/ تعبانة(.
يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�لَبَقَرُة(  ومعناها : حيو�ن �أليف يعطينا �حلليب. 

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(
ة )�لفاأر �ل�صخم( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا متثيل �ملعنى.   ِ�ْحِك ق�صّ

عا�ص فاأر بالقرِب من خمازِن حبوِب �لفاّلح ، حتى �أ�صبح �صخماً قويا، ويف يوٍم ر�آه �لقطُّ فاأعجب به، وقال يف نف�صه: هذ� 
�صيدي غًد�، ويف �ليوم �لّتايل مل ي�صتطع �لقّط �لو�صول �إىل خمباأ �لفاأر فناد�ه: يا فاأر، �أخرج 

قال �لفاأر: ماذ� تريد �أيها �لعدو؟ قاَل �لقط: علمِت �لفئَر�ُن ب�صخامتك وقّوتك فاأر�دت �أن تكون لها ملكاً ، و�أَنا �أن�صحك 
باملو�فقة على طلبها.

 ، �أدرك �لفاأر  حيلة �لقط وفّكر ثم قال �أو�فق ولكن �م�ص �أنت �أمامي، ف�صار �أمام �لفاأر، وعند منت�صِف �لّطريق وقف �لقطُّ
و�دعى �أنه يح�صُّ باأمٍل يف بطنه، وطلب �إىل �لفاأر �أْن ي�صَع يده فوق بطنه ليخفف �أمله، فقال �لفاأر لقد  �أدركت حيلتك ولكني 

�أردت �لتاأكد، ثّم هرب وهو يقول: لن ت�صطيع خد�عي �أيها �لقط �ملاكر.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- �أين كان يعي�ص �لفاأر �ل�صخم؟
2- كيف �حتال �لقط على �لفاأر ؟

3- ماذ� �صيحدث لو �أن �لفاأر ��صتمع كالم �لقط؟ 
4- ماذ� تتعلم من �لق�صة ؟

ت: يعي�ص بالقرِب من خمازِن حبوِب �لفاّلح. 
ب�صخامتك  �لفئَر�ُن  لقدعلمِت  للفاأر:  �لقط  قاَل  ت: 
�أن�صحك  و�أَنا  ملكاً،  لها  تكون  �أن  فاأر�دت  وقّوتك 

باملو�فقة على طلبها.
ت: �صياأكله.

ت:�لنتباه و�ليقظة )تقبل �أية �إجابة معقولة(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
-  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لفاأر �ل�صخم( ثم �طلب �إليهم و�صف �ل�صورة وناق�ص 

حمتوياتها معهم، ووجههم �إىل مالحظة �ل�صورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم. 
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ة: )الَبقرة(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لدر�ص )1(.

املحادثة: 
�عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لق�صة �مل�صتقلة)�لَبقرة(؛ لتكون م�صاعدة على فهم �لق�صة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها قبل 

قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟

- ماذ� تعطينا �لبقرة ؟
- ماذ� تتوقعون  يف �لق�صة ؟  

��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
قراءة الق�صة:

�عر�ص على �لتالميذ ن�ص �لق�صة �مل�صتقلة )�لبقرة( كاملة.

الأ�صئلة: 
ة؟ م: ما �لذي تدور حوله �لق�صّ

م: ملاذ� نادت �لبنت �أمها؟ 
م: من �لذي قدم �ملاء للبقرة؟

م: مباذ� فرح �جلميع؟

ت: مولود �لبقرة. 
ت: لأنها ر�أت �لبقرة مري�صة. 

ت: �لأم .
ت: مبولود �لبقرة.

ي �أُمِّ �َصاَعَدْت  َتِلُد.   �ْلَبَقَرَة  َوَر�أَِت  ي  مِّ �أُ �أَ�ْصَرَعْت  ٌة.    َمِري�صَ �ْلَبَقَرُة  ي،  �أُمِّ ي..  مِّ �أُ َناَدْت:  ًة.  َمِري�صَ �ْلَبَقَرَة  ِليَنا  �أُْخِتي   َر�أَْت 

ْوُلوِد �ْلَبَقَرِة. ي �أُْخِتي ِليَنا. َنْحُن �ُصَعَد�ُء مِبَ  �ْلَبَقَرَة َو       َدْلَو َماٍء.  َوَلَدِت �ْلَبَقَرُة َمْوُلوًد�. �َصَكَرْت �أُمِّ

مت قدَّ
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة؛ ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة، ثم طبق �لدر�ص عليه.
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها،  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )ل(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري :

م: �حلرف )ل( ��صمه »لم« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )لينا، ليل ، بلبل ، ، دلل(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء  كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب)وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )لينا، ليل ، بلبل  ، دلل(.
بورة. م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم ُمر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة: )لينا، ليل ، بلبل  ، دلل(.

م: ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ يف كتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )ل( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

م�صتعيناً  و�إجر�ء�تها،  بخطو�تها  �لثانية  �لوحدة  لتدريبات  وفقاً  �لوحدة  هذه  تدريبات  نفذ 
بالتدريبات �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ )�أقر�أ و�أتعلم( يف �لوحدة �لر�بعة. تنبيه:

تدريبات الوحدة الرابعة 
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اأهداف الوحدة: 
ُيتوقع من �لّتلميذ يف نهاية �لوحدة �أن يكون قادًر� على �أن:

1- يقر�أ �لق�ص�ص  ) �لبقرة ( ) ترتيب �ل�صف ( ) رجل �ملرور( �ملدرو�صة �صابًقا قر�ءة �صحيحة .
2- ميّيز �أ�صو�ت �حلروف) ن، ر، د، ت ( بحركة �ل�صم و�لك�صر، و�ملد بـ ) �لياء ، �لو�و ( و�ل�صكون متييز� دقيقا.

3- ميّيز �أ�صكال �حلروف) ن، ر، د، ت ( بحركة �ل�صم و�لك�صر، و�ملد بـ ) �لياء ، �لو�و ( و�ل�صكون يف مو��صعها �ملختلفة ) بد�ية 
�لكلمة وو�صطها ونهايتها( من خالل �للوحة.

4- يرّكب كلمات  خمتلفة من �أ�صو�ت �حلروف �لتي �صبق له در��صتها يف هذه �لوحدة و�لوحد�ت �ل�صابقة.
5- يقر�أ �لكلمات �ل�صائعة قر�ءة ت�صورّية، حماكًيا قر�ءة �ملعّلم/ة.

ة �ل�صتماعّية )�لقائدة �ل�صغرية، �لأرنبان �جلائعان، �خلروف �ملغرور، وطننا �لأروع،  6- يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�صّ
�مللك �جلديد، �لببغاء، و�لقرد،  فر�خ ملونة،  �لقط �لذكي( من خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة.

7- يتحدث عن �صور �لق�صة �ل�صتماعية من خالل �لإجابة عن �أ�صئلة �ملعلم . 
8- يتحدث عن �ل�صورة �لكلية للق�صة �مل�صتقلة متنبئا مب�صمونها.

9- يقر�أ �لق�ص�ص �مل�صتقلة )ترتيب �ل�صف( )رجل �ملرور( )بدر و�للعبة( ) منال و�ملزرعة( قر�ءة منا�صبة ، حماكًيا قر�ءَة 
�ملعّلم/ة من خالل �للوحة ثم �لكتاب .

10- يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�ص�ص �مل�صتقلة ، من خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة.
11- يذكر �أ�صماء �حلروف )ن، ر، د، ت( .

12- يكتب �لكلمات �لتي حتتوى على �حلروف ) ن، ر، د، ت( يف مو��صعها �ملختلفة.
13- ي�صتنتج �لدرو�ص �مل�صتفادة من �لق�ص�ص �ملدرو�صة .

14- يبدي ��صتح�صاناً عن �صلوكات ومو�قف وردت يف �لق�ص�ص.
15- يبدي رف�صاً ل�صلوكات ومو�قف خطاأ وردت يف �لق�ص�ص.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب �لتلميذدليل �ملعلم

��صم �لق�صة �مل�صتقلة�حلرفرقم �لق�صة�ملو�صوعات�لدرو�ص
ترتيب �ل�صفن5 - 1ُنـ - نو5 - 1 ِنـ - ين + ْن5 - 2
ُر - رو5 - 3

رجل �ملرورر5 - 2 ِر - ري + ْر5 - 4
ُد - دو5 - 5

بدر و�للعبةد5 - 3 ِد - دي + ْد5 - 6
منال و�ملزرعةت5 - 4ُتـ - تو5 - 7 ِتـ - تي + ْت5 - 8
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الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ُن« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(       )5 دقائق(

ر�س )1(: حرف )الّنون( امل�صمومة ، و املمدودة بالواو ) ُن ، ُنو( الدَّ

ر�ص )1(  يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من  �لوحدة )2( �لدَّ

م: من �ملمكن للمعّلم/ـة �أن ي�صاأَل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ن( باأّية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ُن( م�صموًما ، وممدوًد� بالو�و، فاإذ� كان يف �لكلمة 
)ُنو(  كان فيها �صوت  و�إذ�   ،  )  ( �لأمام مع تدويرها هكذ�  �إىل  بابة  �ل�صَّ باأ�صبع  �أَ�ِصرُيو�  )ُن( م�صموماً،  �صوت 

.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام  مع تدويرهما هكذ�  ) ممدوًد� بالو�و �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج ، دوري:

وت )ُن(. م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   وم( فيها �صوُت )ُن( م�صموًما؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ م: كلمة )ُنُ

بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�: م: كلمة )ُنور( فيها�صوت )ُنو( ممدو� بالو�و ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة موجهة، دورنا : 

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ُموًما ؛ لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ وم( فيها �صوُت )ُن( م�صْ م ت: كلمة )ُنُ
تدويرهما،  مع  �لأمام  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ بالإ�صارة  معاً  �صنقوم  ؛لذلك  بالو�و  ممدًو�  )ُنو(  �صوت  فيها  )ُنور(  كلمة  ت:   م 

هكذ�: 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

بابة �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ُن( م�صموًما  م: �لآن ـ قومو� باإغالق �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ُنو( ممدود�ً بالو�و. يف �لكلمة، وباأ�صبعي �ل�صَّ

ت:  وم(     م:  )ُنُ
ت:  م:  )ُنور(    

تطبيق:
م: يكّرر �ملَُعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )ُنْبٌل ، ُفُنون ،  ُنِدير، �آَمُنو�(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )الَبَقرة(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف »ُن  ، نو« م�صموًما وممدوًدا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الن�صاط:

 م: �لآَن �صنتعّرف �صوت �حلرِف )ُن( م�صموًما وممدوًد� بالو�و باأَ�ْصَكاِلِه �لِكَتابّية 
َكاّفة.

منوذج، دوري: 
كها د�ئرًيا  بابة �إىل �لأمام، وُيَحرِّ م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرف )ُن( م�صموًما م�صرًي� باإ�صبعه �ل�صَّ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ اعة هكذ�  مر�عياً �َصّم �ل�ّصفتني )ُيَكرِّ باجتاه عقارب �ل�صَّ

ُنـــ
ـــُنـــ

ـــُن

ُنـــوُن

ـــُنـــو

نو
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بابة  م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُن( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمة م�صموماً )ُنـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل  بال�صَّ ـُنـ( م�صري�ً   ، �إىل �لأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً)ُنـ 
بابة �إىل �لأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموماً، ف�صكالُه )ـُن ، ُن( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

. تدويرها  
- ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل :

بَّابتني �إىل �لأمام  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ُن( ممدود�ً بالو�و قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالو�و )ُنو( م�صري�ً بال�صَّ
َفَتنْي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(. مع تدويرهما  مر�عياً �َصمَّ �ل�صَّ

)ُنو( م�صري�ً  بالو�و  �لكلمِة ممدود�ً  بد�يِة  ِعْنَدَماياأتي يف  )ُنو(  �صكل �حلرف  �صارًحا: هذ�  �للوحة  �إىل  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ م: 
ـُنو(   ، ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُنو  ، وهذ�ن �صكاله  �إىل �لأمام مع تدويرهما   بَّابتني  بال�صَّ
�آخر �لكلمة ممدوًد� بالو�و ف�صكالُه : اِعْنَدَما ياأتي يف  �أمَّ  ، بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   بال�صَّ  م�صري�ً 

 . بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   )ُنو ، ـُنو( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما �صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ُن( يف مو��صِ
.) َفَتنْي و�لإ�صارة  بال�ّصبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� ) ت: )ُن( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�ل�صوُت ؟ وت )ُنو( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ� ) َفَتنْي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ ت: )ُنو( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

تطبيق:
�أو  مة،  )�ل�صَّ بط  �ل�صَّ بحركة  ُنو(   ، )ُن  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه. و�لكلمات ِهَي )ُنَعا�ص ، �ْجُنْب، َنحُن ( )ُنورُفُنون ،  ذُنوب، 

يُنوب (. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُن( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 
 تقدمي الّن�صاط:

ة ِبِه با�صتخد�م  بط �خلا�صَّ عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كلُّ منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
�إ�صارة �ل�صوت وبعد �أن ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.

منوذج، دوري:
حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  )ُنـ/ـِريـ/ُد(،)ُنو/ٌر(  �لكلمات  بكتابة  �ملَُعلِّم/ـة  يقوم  م: 

مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة كال�صهم �ملو�صح 
)ُنور(،  �لثانية:  نرغب،  �أو  ن�صاء  ومعناها:   ، :)ُنِريُد(  �لأوىل  ويقر�أ  بالر�صم 

ومعناها: ��صم فتاة .)ُيكّرر �ملعلِّم /ـة ذلك مّرتني مع كل كلمة(.

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

املراجعة:  ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ْب ، ُل ، ُلو ، ِل ، يِل ، ْل( �لتي �صبق در��صُتها.

 ُنـ/ـِريـ/ـُد     ُنـو/ُر
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

ة )�لقائد �ل�صغري( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
حطت �أوزٌة �صغريٌة على �صاطئ �لبحر، ومعها �صرٌب من �لإوز ، قالت �لإوزُة �ل�صغرية: على �جلميع �لبحث عن �لطعام 
ا �لإوزة �ل�صغرية فكانت تبحث عن طعاِمَها، ولكنَّها تر�قُب حترك  و�لعودة �إىل �ملكان هذ� بعد �صاعتني، ذهبت �لإوز تبحث ، �أمَّ
غريُة ُثّم �قرتبت منها و�صاألتها: ملاذ�  �لإوز �لأخريات يف �لوقت نف�صه، جاءت بطٌة كبرية ، وظلت ت�صاهُد ما تقوُم به �لإوزُة �ل�صَّ

غريَة؟   ُتهاَ �ل�صَّ تهتمني بغريك هكذ� �أيَّ
رقن في�صعن. ني �أن يح�صلن على �لغذ�ِء ول يتفَّ غريُة: �إنَّهن �أخو�تي، ويهمُّ قالت �لأوزة �ل�صَّ

ُة �لكبريُة، من قول �لإوزة وقالت لها: لقد تعلَّمُت منك در�صاً مهماً، و�صاأحاوُل �أن �أكوَن ِمْثلَِك. بت �لبطَّ تعجَّ

ممار�صة موجهة، دورنا : 
م:  ُي�ِصرُي �ملَُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )ُنـ/ـِريـ/ُد(،) ُنِريُد( معناها : ن�صاء �أو نرغب، )ُنو/ٌر(، )ُنور( معناها : ��صم فتاة. 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة ـ على ِحدة ـ  ويطلب �إليهم نطقه، ثم 
قر�ءة �لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:) ن�صاء �أو نرغب  ( معناها :    ت: )ُنـ/ـِريـ/ُد(،) ُنِريُد(    
ت:) ��صم فتاة  ( معناها :    ت: )ُنو/ُر(، )ُنور(    

تطبيق:
�ملقطع  نطق  يف  ت�صرعو�  �أن  منكم  و�أريد  بالكلمة،  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
 ،) ـ/ـُنو/ُن()ممنون  ،)مَمْ )ُنوَر�(  هي:)ُنو/ر�(  و�لكلماٌت  مكتملة،  �لكلمة  قر�ءة  ثم  به  �خلا�صة  �لإ�صارة   م�صتخدماً 

)ُيوؤ/ ِمـ/ـُنو/ن( )يوؤمنون (.

املراجعة: ير�جع �ملَُعلِّم/ـة مع �لتَّالِميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )نبيل، بالل ، �أبر�ر، مولود، ُلبان، تلد، 
ف �أ�صلوب:)دوري، دوركم(. لينا ، دلو( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

ائعة �لتَّالية:)�لنقود ، كم ، �أمي ، �صكرت ، �صاعدت ، �لبقرة ، مري�صة(، ر�جع تنفيذ هذه  املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صَّ
�خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. ف( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ م: دوري: هذه كلمُة )�ل�صَّ
ف �لدر��صي(. م: معناها: )حجرة �ل�صّ

ف( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(.  م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�ل�صَّ
َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. ف( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ ت: )�ل�صَّ

م: ما َمْعَناَها؟
ف �لدر��صي(. ت: )حجرة �ل�صّ

يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني: )َتْرِتيب(  ومعناها : تنظيم ، و )ر�أى( معناها: نظر �أو �صاهد.
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ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ
ورة، وناق�ص  -  �طلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لقائد �ل�صغري(، و�طلب �إليهم و�صف �ل�صُّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صَّ حمتوياتها معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

كتابة حرف ) ن( ِباأَ�ْصَكاِلِه �ملختلفة منفرد�ً :
م: �أعد كتابة �حلرف )ن( مع �لتالميذ وذلك بتطبيق �لإجر�ء�ت نف�صها �ملوجودة يف �خلطوة )7( من �لوحد )2( �لدر�ص 

)4(

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

1- ملاذ� طلبت �لإوزة �ل�صغرية �إىل �لإوز �لعودة �إىل �ملكان 
بعد �صاعتني؟ 

2- ملاذ� تهتمُّ �لإوزة �ل�صغريُة بغريها؟
�لإوزة  من  �لكبرية  �لبطة  تعلمته  �لتي  ما�لدر�ص   -3

�ل�صغرية؟
4- ماذ� نتعلم من �لق�صة؟

رب. ت: حتى ل ت�صيع و�حدة منها عن �ل�صِّ

ت: لأنها حتب �خلري للجميع كما حتبه لنف�صها.. 
ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.

ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.
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ر�س )2(: حرف )الّنون( املك�صور واملمدود بالياء وال�صاكن)ِن ، يِن ــ ْن ( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1 ( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

م �لتَّغذية  م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت) ن( باأية حركة كان، ثم يقدِّ
�جعة. �لرَّ

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �أ�صو�ت �حلرف)ِن، يِن، ْن( )مك�صور�ً، وممدود�ً بالياء، و�صاكناً(. فاإذ� 
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�   ، و�إذ� كان فيها �صوت )يِن( �ملمدود بالياء  ( �ملك�صور �أَ�ِصرُيو� باأ�صبع �ل�صَّ كان يف �لكلمة �صوت )ِنِ

. ة �ليد هكذ�   بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�   �أّما �إذ� كان فيها �صوت )ْن( �صاكًنا �أَ�ِصرُيو� ِبَقْب�صَ �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�ت )ِنِ ، يِن ، ْن (.
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.   م: كلمة )ِنَد�ء( فيها �صوت )ِن( مك�صور�؛ لذلك �صاأ�صري  بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م: كلمة )َرِنني( فيها �صوت )يِن( ممدوًد� بالياء ؛لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
( فيها �صوت )ْن( �صاكًنا؛ لذلك �صاأ�صري بقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�.        م: كلمة )ِمْنَبٌ

مار�صة موجهة، دورنا : 
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.  ( مك�صور�؛ وي�صريون بال�صَّ م ت: كلمة )ِنَد�ء( فيها �صوت )ِنِ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م ت: كلمة )َرِنني( فيها �صوت )يِن( ممدوًد� بالياء ؛وي�صريون بال�صَّ
( فيها �صوت )ْن( �صاكًنا؛ لذلك ويقب�صون �ليد هكذ�.         م ت: كلمة )ِمْنَبٌ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِنِ ( مك�صور�ً يف �لكلمة، و�أ�ِصريو�  م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )يِن ( ممدود�ً بالياء  يف �لكلمة، و�أقب�صو� �أ�صابع �ليد هكذ�   باأ�صبعي �ل�صَّ

  �إذ� �صمعتم �صوت )ْن ( �صاكًنا.
ت:  م: )ِنَد�ء(    
ت:  م: )َرِنني(.    

ت:        ) م: )ِمْنَبٌ
تطبيق:

م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) ُمذِنب ، ِنرَي�ن ، �أَْنَباء(.

ة )البقرة(.    الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف.       الزمن: )15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز اأ�صوات احلرف »ِن، يِن، ْن« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(     )5 دقائق(

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ن (مك�صورا وممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة(        )5 دقائق( 
تقدمي الّن�صاط: 

( مك�ُصوًر� �أو ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كاّفة. م: �لآن ـ �صنتعّرف �صوت �حلرف ) ِنِ
منوذج، دوري: 

م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف ناطقاً:�صوُت �حلرف )ِن( مك�صوًر� م�صرًي� باإ�صبعه 

ِنـــ
ـــِنـــ

ـــِن

ِنـــيِن

ـــِنـــي

ين
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الّن�صاط الثالث: )�صوت احلرف )ْن( �َصاِكًنا باأ�صكاله كافة(    )5 دقائق(
تقدمي الّن�صاط:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْن( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�  مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي للفّم )ُيَكرِّ �ل�صَّ
بابة  �ملَُعلِّم/ـة�إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِن( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمة مك�صوًر� )ِنـ( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  ،  �إىل �أ�صفل هكذ�  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر�)ِنـ ، ـِنـ( م�صري�ً بال�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  .  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر�، ف�صكالُه )ـِن ، ِن( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
- ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل : 

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ن( ممدود�ً بالياء قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالياء )يِن( م�صري�ً بال�صَّ
هكذ�:  مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(.

بالياء )ِنيـ( م�صري�ً  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )يِن( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً  م: ُي�ٍصرْيُ
م�صري�ً  ـني(   ، )ـِنيـ  بالياء  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �صكاله  وهذ�ن   ، هكذ�   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ
م�صري�ً  ـِني(   ، ف�صكالُه:)يِن  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  اِعْنَدَما  �أمَّ  ، هكذ�:   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ

 . بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�: بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ِن( يف مو��صِ
.) ت: )ِن( مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ� )

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �ل�صوُت ؟ وت)يِن( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ� ) ت: )يِن( مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ

تطبيق:
�أو  )�لك�صرة،  بط  �ل�صَّ ، يِن( بحركة  )ِن  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ُمِذِنب،  )ِن�َصاُء،  ِهَي:  و�لكلمات  �ملنا�صبة.  �لإ�صارة  مع  نطقه  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  �لكلمات  بع�ص  يف  بالياء(  ممدود�ً 

�أْغِنَياء( )ُمِنيُب َرِنني ، ِنرَي�ُن ، �أمايِن(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(

�أن �صوت �حلرف  للتالميذ  بهمزة مو�صحاً  وينطقة م�صبوقاً  )ْن(  قائاًل:�صوت �حلرف  �إىل �حلرف  �ملعلِّم/ـة  ُي�ِصرْيُ  م: 
�ل�صاكن هو �لذي ياأتي بعد �لهمزة و�أن �لهمزة �أتت لت�صهيل نطق �حلرف �صاكناً م�صري�ً بقب�صته هكذ�   )يكرره مرة 

ثانية(.
ورة« �صارًحا:هذ� �صكل حرف )ْن( عندما ياأتي يف و�صط  بُّ م: ُي�صري �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة »�أو قائمة �لكلمات �ملّدونة على �ل�صَّ
ْنـ( م�صري�ً بقب�صته هكذ�:   . �أّما هذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْن ، ْن ( ، م�صري�ً  �لكلمة �صاكنا ) ْنـ ،ـ 

. بقب�صته هكذ�:  
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة)و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
ت: �صو ت �حلرِف )ْن(. مع �لإ�صارة هكذ�   .

ْنـــ
ـــْنـــ

ـــْن

ْن
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 تقدمي الّن�صاط:
�أن  ة ِبه. وبعد  بط �خلا�صَّ �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ �أُ�صري باإ�صبعي  عندما 

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

)َر/ِنيـ/ـُن(،   )ِنـ/ـَد�/ُء(،  �لكلمات  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم   م:: 
كل  يف  �صوتي  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ   ،) )�أَْنـ/ـَو/ُر 

كلمة وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتيٍّ كال�صهم 

�ملو�صح بالر�صم ويقر�أ �لأوىل:) َرِننُي( ومعناها: )�صوت �جلر�ص( ، و�لثانية :) ِنـَد�ُء( ومعناها:)��صم فتاة(، و�لثالثة: 
)�أَْنــَوُر( ومعناها: )��صم �صخ�ص( )يكرر �ملَُعلِّم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ي�صري �ملُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : َر/ِنيـ/ـُن() َرِننُي( معناها : �صوت �جلر�ص، )ِنـ/ـَد�/ُء() ِنـَد�ُء( معناها :��صم فتاة ، )�أَْنـ/ـَو/ُر(، )�أَْنــَو�ُر( معناها : ��صم �صخ�ص
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة.

ت:  �صوت �جلر�ص معناها:    ت:  َر/ِنيـ/ـُن( ) َرِننُي(    
ت: ��صم فتاة معناها:    ت: )ِنـ/ـَد�/ُء( )ِنـَد�ُء(    

ت:  ��صم �صخ�ص معناها:    ت: )�أَْنـ/ـَو�/ُر(، )�أَْنــَو�ُر(    
تطبيق:

وت �ملك�صور عند �صماعه  م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صَّ
وت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ، و�أريد  هكذ�   و�إ�صارة �ل�صوت �ملدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صّ

�أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )ِنـ/ـبا/ُل ()ِنَباُل (،)ِنيـ/ـر�/ُن( )�أَ/ِمْنـ/ـُتْم ()�أَِمْنُتْم ( . 

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ،وهي: )مولود، ُلبان، تلد ، لينا ، دلو، ُنريد ، نور( 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها اأ�صوات )ِن ، ين ،ْن( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

تطبيق:
كون »يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد �أن  بط« �ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْن( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطقه، مع �لإ�صارة    و�لكلمات هي: )�أْنَو�ُر ، ِمْنب ، لْن(.
فاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ـة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظَّ

املراجعة:   ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )ُل ، ُلو ، ِل ،يِل ، ْل ،ُن ، نو(، فاإذ� �صمع 
خطاأ، وظف �أ�صلوب: )دوري،دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

اأَْنـ/ ـَو /ُر َر/ ِنيـ/ـُن ِنـ / ـَدا/ُء
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املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:) �أمي ، �صكرت ، �صاعدت ، �لبقرة ، مري�صة ، �ل�صف ، ترتيب، ر�أي(،  ر�جع 
تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من  �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
وناق�ص  �ل�صورة  و�صف  ثم  �جلائعان(  )�لأرنبان  �ل�صتماعية  �لق�صة  �صورة  على  كتبهم  فتح  �لتالميذ  �إىل  �طلب    -

حمتوياتها معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها. �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
ٌة« )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(. دوري: هذه كلمُة »ِق�صَّ

م: معناها: )حكاية(
ٌة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(.  و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )ِق�صَّ

ٌة( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: )ِق�صَّ
م: ما َمْعَناَها؟
ت: )حكاية(.

يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )ُي�َصاِعُد(  ومعناها : يعاون .

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.
ة )�لأرنبان �جلائعان( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

�تفق �أرنبان �صديقان �أن يتقا�صما ما يجد�نه من طعام بالت�صاوي بينهما.. 
وجد �لأرنب �لأول حقل �صبانخ، فاأخذ يقفز فرًحا، ثم بد�أ ياأكل ب�صر�هة دون �أن يخب �صديقه مبا وجد.

وعندما و�صل �لأرنب �لثاين، ووجد �صديقه مُمدد�ً على �لأر�ص.
تعجب وقال : ما بك يا �صديقي ؟! ،هيا، �نه�ص لقد جئت لأ�صحبك �إىل حقل جزر كبري وجدته، ثم �أم�صكه بيده.

وم�صى �لأرنبان �إىل حقل �جلزر معاً، فلم ي�صتطع �لأرنب �لأول �أن ياأكل من �جلزر �للذيذ، هنا �صحك �لأرنب �لثاين 
وقال: يبدو �أن �صيئاً ما �أثقل بطنك.

خجل �لأرنب �لأول من نف�صه، ووعد باأن يكون  �صديقا وفّيا  ل�صديقه غري طماع .
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- عالم �تفق �لأرنبان ؟
2- ملاذ� مل ي�صتطع �لأرنب �لأول �أن ياأكل من حقل �جلزر ؟

3- ملاذ� خجل �لأرنب �لأول عندما ذهب مع �صديقه �إىل
      حقل �جلزر؟

4- مباذ� وعد �لأرنب �لأول �صديقه ؟
5- ماذ� نتعلم من �لق�صة؟

ت: �أن يتقا�صما ما يجد�نه من طعام بالت�صاوي. 
ت: لأنه �أكل كثرًي� من حقل �ل�صبانخ و�نتفخت بطنه 

�أما �صديقه فهو ويف وكرمي )تقبل  �أنه طماع  ت: عرف 
�أّية �إجابة معقولة(.

ت: وعده باأن يكون �صديقاً وفّيا ل�صديقه غري طماع.
ت: تقبل �أية �إجابة منا�صبة.
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م: ماذ� �صمع �لتالميذ؟
م: ملاذ� �أ�صرع �لتالميذ �إىل �ل�صف؟

م: ملاذ�مل ي�صاعد نبيل زمالءه يف ترتيب �ل�صف يف �لبد�ية؟
م: ماذ� عمل  نبيل عندما ر�أى �ملعلمة ت�صاعد يف ترتيب �ل�صف؟

م: ملَاذ� روت �ملعلمة ق�صة �لنمل؟

ت: رنني �جلر�ص. 
ت: لرتتيب �ل�صف. 

ت: لأنه ك�صالن ) تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(.
ت: �أ�صرع لي�صاعد  زمالءه.

�إجابة  �أّيــة  تقبل   ( �لتعاون  �أهمية  للتالميذ  لتبني  ت: 
       منا�صبة( وحبب �لتالميذ يف �لتعاون.

الأ�صئلة:

الزمن: )10( دقائق ِف(   اخلطوة )6(:        القراءة امل�صتقّلة: )ترتيب ال�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

املحادثة: 
�لتنبوؤ  �أو  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  ِف(  �ل�صّ )ترتيب  �مل�صتقلة  �لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص   -

مب�صمونها قبل قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟

- ماذ� يعمل �لتالميذ يف �ل�صف؟
- ماذ� تتوقعون  يف �لق�صة ؟  

��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
قراءة الق�صة:

�عر�ص للتالميذ ن�ص �لق�صة �مل�صتقلة )ترتيب �ل�صف( كاملة.

. فِّ . َقاَلِت �ْلـُمَعلَِّمُة: ُنِريُد َتْرِتْيَب �ل�صَّ فَّ    �لَتّاَلِميُذ َرِنني    َ     ، َدَخَل �لتَّاَلِميُذ �ل�صَّ

ا َر�أَِت �ْلـُمَعلَِّمُة َنِبياًل َل ُي�َصاِعُد �لتَّاَلِميَذ �أَ�ْصَرَعْت   َبَد�أَ ُمِنرٌي َوِنَد�ُء  ، َو�أَْنَوٌر َوُنورُ    . َوَلـمَّ

َة �لنَّْمِل. .  َر�أَى ِنِبيٌل �ْلـُمَعلَِّمَة َوَذَهَب ُي�َصاِعُد �لتَّاَلِميَذ.  �َصَكَرِت �ْلـُمَعلَِّمُة �لتَّاَلِميَذ َوَرَوْت ِق�صَّ فِّ �إِىَل َتْرِتيِب �ل�صَّ

اجلر�س�صمع

يرتبان ال�صوريرتبان املقاعد



الوحدة اخلام�سة 178

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )ن(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

)بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري :

م: �حلرف )ن( ��صمه »نون« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )نحُن ، منري ، �أمني ، يومان(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء  كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )نحُن ، منري ، �أمني ، يومان(.

بورة. - ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )نحُن ، منري ، �أمني ، يومان(. 
ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )ن( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )3(: حرف  ) الراء( امل�صموم ، و املمدود بالواو ) ُر ، ُرو( الدَّ

ر�ص )1(  يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة)2( �لدَّ

م: من �ملمكن للمعّلم/ـة �أن ي�صاأَل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ر( باأّية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ُر( م�صموًما ، وممدوًد� بالو�و، فاإذ� كان يف �لكلمة 
)ُرو(  فيها �صوت  كان  و�إذ�   ،  )  ( تدويرها هكذ�  �لأمام مع  �إىل  بابة  �ل�صَّ باأ�صبع  �أَ�ِصرُيو�  )ُر( م�صموماً،  �صوت 

.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام  مع تدويرهما هكذ�  ) ممدوًد� بالو�و �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج ، دوري:

وت )ُر(. م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   م: كلمة )ُرّمان( فيها �صوُت )ُر( م�صموًما؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما،هكذ�: م: كلمة )ُروَما( فيها�صوت )ُرو( ممدو� بالو�و ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة موجهة، دورنا : 

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ُموًما ؛ لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ م ت: كلمة )ُرّمان( فيها �صوُت )ُر(م�صْ
بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما،هكذ�:  م ت: كلمة )ُروَما( فيها�صوت )ُرو( ممدًو� بالو�و ؛لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ

    ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
بابة �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ُر( م�صموًما  م: �لآن ـ قومو� باإغالق �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ

بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ُرو( ممدود�ً بالو�و. يف �لكلمة، وباأ�صبعي �ل�صَّ
ت:  م:  )ُرّمان(    
ت:  م:  )ُروَما(    

تطبيق:
م: يكّرر �ملَُعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) ُرّبان ،ُبُروج ، ُر�صل ، ُروحي(.

ف(.      الزمن: )5( دقائق ة )ترتيب ال�صّ اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )ُر( �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(     )5 دقائق(

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف “ ُر “ م�صموًما وممدوًدا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الن�صاط:

 م: �لآَن �صنتعّرف �صوت �حلرِف )ُر( م�صموًماوممدوًد� بالو�و باأَ�ْصَكاِلِه �لِكَتابّية 
َكاّفة.

منوذج، دوري: 
كها د�ئرًيا  �إىل �لأمام، وُيَحرِّ بابة  �ل�صَّ باإ�صبعه  �إىل �حلرف قائاًل:�صوُت �حلرف )ُر( م�صموًما م�صرًي�  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ م: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ اعة هكذ�  مر�عياً �صم �ل�صفتني)ُيَكرِّ باجتاه عقارب �ل�صَّ
بابة  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ُر( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمة م�صموماً )ُر( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ

ُر
ـــُر

ـــُر

روُر

ـــرو

رو
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�إىل  بابة  بال�صَّ ُر( م�صري�ً  �لكلمة م�صموماً)ـُر،  ياأتي يف و�صط  ِعْنَدَما  ، وهذ�ن �صكالُه  �إىل �لأمام مع تدويرها  
بابة �إىل �لأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموماً، ف�صكالُه )ـُر، ُر( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

. ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل :  تدويرها 
بَّاَبَتني �إىل �لأمام  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ُر( ممدود�ً بالو�و قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالو�و )ُرو( م�صري�ً بال�صَّ

َفَتنْي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(. مع تدويرهما   مر�عياً �َصمَّ �ل�صَّ
م�صري�ً  )ُرو(  بالو�و  �لكلمِة ممدود�ً  بد�يِة  ِعْنَدَماياأتي يف  )ُرو(  �صكل �حلرف  هذ�  �صارًحا:  �للوحة  �ملَُعلِّم/ـة�إىل  ُي�ٍصرْيُ م: 
ـُرو(   ، �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُرو  ياأتي يف و�صط  ِعْنَدَما  ، وهذ�ن �صكاله  �إىل �لأمام مع تدويرهما   بَّاَبَتني  بال�صَّ
بالو�و ف�صكالُه : �لكلمة ممدوًد�  �آخر  ياأتي يف  اِعْنَدَما  �أمَّ  ، �لأمام مع تدويرهما هكذ�   �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ  م�صري�ً 

 . بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   )ُرو ، ـرو( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ُر( يف مو��صِ
.) َفَتنْي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� ) ت: )ُر( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�ل�صوُت ؟ وت )ُرو( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام وتدويرهما هكذ� ) َفَتنْي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ ت: )ُرو( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

تطبيق:
�أو  مة،  )�ل�صَّ بط  �ل�صَّ ُرو( بحركة   ، ُر   ( وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ُحُرم، يغِفُر ( )ُروحي، َخُروف،  ِهَي )ُر�صل،  �أن ت�صرعو� يف نطقه. و�لكلمات  �لكلمات و�أريد  بالو�و( يف بع�ص  ممدود�ً 

وُرود، كفُرو� (. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُر( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ْل ، ُن، ُنو ، ِن ، يِن ، ْن ( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه با�صتخد�م  بط �خلا�صَّ عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كلُّ منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

�إ�صارة �ل�صوت وبعد �أن ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

�أ�صفل كلِّ حرف/ َبا( وُي�ِصرْيُ  ُر (، )ُر/  �ملَُعلِّم/ـة بكتابة �لكلمات )ُمـ/ـُرو/  م: يقوم 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه.

�ملو�صح  كال�صهم  كلمة  لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  م: 
بالر�صم ويقر�أ �لأوىل :)ُمُروُر( ، ومعناها: مكان �صري �ل�صيار�ت، �أو �لذي منر عليه، 

و�لثانية: )ُرَبا(، ومعناها:��صم فتاة .)ُيكّرر �ملعلِّم /ـة ذلك مّرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة موجهة، دورنا : 

ُي�ِصرُي �ملَُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

ُمـ/ـُرو/ُر        ُر/ َبا
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املراجعة:)ير�جع �ملَُعلِّم/ـة مع �لتَّالِميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )تلد ، لينا ، دلو ، نريد ، نور ، رنني ، ند�ء، 
ف �أ�صلوب:)دوري، دوركم(. �أنور( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

ائعة �لتَّالية:)�لبقرة ، مري�صة ، �ل�صف ، ترتيب، ر�أى ، ق�صة ، ي�صاعد (، ر�جع تنفيذ هذه  املراجعة: ير�جع �لكلمات �ل�صَّ
�خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من  �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. 

م ت : )ُمـ/ـُرو/ ُر(،) ُمُروُر( معناها : مكان �صري �ل�صيار�ت )ُر/ َبا(، )ُرَبا( معناها : ��صم فتاة .
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة ـ على ِحدة ـ  ويطلب �إليهم نطقه، ثم 
قر�ءة �لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:) مكان �صري �ل�صيار�ت، �أو �لذي منر عليه(. معناها :   ت: )ُمـ/ـُرو/ ُر(،) ُمُروُر(  
ت:) ��صم فتاة ..( معناها :   ت: )ُر/ َبا(، )ُرَبا(   

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �ملقطع مع ��صتخد�م 
�لإ�صارة �خلا�صة به ثم تنطقونها مكتملة. و�لكلمات هي: )ُر/َدْيـ/ـَنـ/ـُة( )ُرَدْيَنُة( ،) ُرو/َما()ُروَما(، )َيـ/ـُدو/ُر( )َيُدوُر(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  هذه  �صرتوَن  لأّنكم  �أ�صو�تها؛  من  بدًل  �أ�صكالها  با�صتخد�م  جديدًة  كلمات  �َصنتعّلم  �ليوم  م: 

معناها.
َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. م: دوري: هذه كلمُة )َرُجُل( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ

م: معناها: )�صخ�ص(.
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )َرُجُل( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 

َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. ت: )َرُجُل( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )�صخ�ص( تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.
يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني: )�َصاَهَد(، ومعناها:)ر�أى( و �لكلمة )َفْجاأة ( ومعناها:)ما فاَجاأ �لإن�صاَن(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(
ة )�خلروف �ملغرور( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

عا�َص خروٌف لُه قرنان طويالِن، يف منزل �صاحبه وملّا َكُبَ بد�أ ينطح كّل من يقابلُه  بغرور وفخر، وذ�ت ليلة ن�صي �صاحب  
�لبيت �أن يربط �خلروف، ف�صعد �خلروف �لدرج  حتى و�صل �إىل �لّدور �لّثاين ودخل �إحدى �لغرف فر�أى �صورته يف زجاج 
�لنافذة فظن �أنه خروفاً �آخر فغ�صَب غ�صًبا �صديًد�، وتر�جع �إىل �خللف ، ثم �ندفع ونطحه بقرنيه �لطويلني، فانك�صر زجاج 
�لنافذة و�صقط  �خلروف خارَج �ملنزِل ، فانك�صٍرت �إحِدى قدميه، �أدركه �صاحبه وهو يقول : �أيها �خلروف �ملغرور لقد نطحت 

�صورتك يف زجاج �لنافذة، خجل �خلروف من نف�صه وقال:  �صاأترك �لغرور ولن �أعتدي على �لآخريَن.
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ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ
ورة،  �ل�صُّ و�صف  �إليهم  و�طلب  �ملغرور(،  )�خلروف  �ل�صتماعية  �لق�صة  �صورة  على  كتبهم  فتح  �لتَّالِميذ  �إىل  �طلب    -

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صَّ وناق�ص حمتوياتها معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

1- ماذ� فعل �خلروف عندما كب؟
2- كيف عرف �خلروف �أنه نطح �صورته يف زجاج �لنافذة؟

3- مل وقع �خلروف يف هذه �مل�صكلة؟

4- ماذ� ن�صتفيد من �لق�صة ؟

ت: بد�أ ينطح كّل من يقابلُه. 
ت: �أخبه �صاحبه بذلك. 

ت: لأنه مل يفكر. لأنه ت�صرع يف �حلكم.
      )تقبل �أية �إجابة معقولة(. 
ت: )تقبل �أية �إجابة معقولة(.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )10( دقائق

م: �أعد كتابة �حلرف )ر( مع �لتالميذ وذلك بتطبيق �لإجر�ء�ت نف�صها �ملوجودة يف �خلطوة )7( من �لوحدة )2( �لدر�ص 
)5(

كتابة حرف ) ر ( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :
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ر�س )4(: حرف )الراء( املك�صور واملمدود بالياء وال�صاكن)ِر ، ِري ــ ْر ( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1 ( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(. 

م �لتَّغذية  م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت) ر( باأية حركة كان، ثم يقدِّ
�جعة. �لرَّ

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ِر ،ِري ،ْر()مك�صور�ً، �أو ممدود�ً بالياء، �أو �صاكناً(. فاإذ� 
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  ، و�إذ� كان فيها �صوت )ري( �ملمدود بالياء  كان يف �لكلمة �صوت )ِر( �ملك�صور�أَ�ِصرُيو� باأ�صبع �ل�صَّ

ة �ليد هكذ�  . بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �أّما �إذ� كان فيها �صوت )ْر( �صاكًنا �أَ�ِصرُيو� ِبَقْب�صَ �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�ت )ِر ، ري ، ْر(.
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�. م: كلمة )ِرَماُل( فيها �صوت )ِر( مك�صور�؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م: كلمة )ِرمَيا( فيها �صوت )ِري( ممدوًد� بالياء ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
م: كلمة )َبْرُد( فيها �صوت )ْر( �صاكًنا؛ لذلك �صاأ�صري بقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�.      

ممار�صة موجهة، دورنا : 
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�. م ت: كلمة )ِرَماُل( فيها �صوت )ِر( مك�صور�؛ لذلك وي�صريون بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م ت: كلمة )ِرمَيا( فيها �صوت )ِري( ممدوًد� بالياء ؛وي�صريون بال�صَّ
م ت: كلمة )َبْرُد( فيها �صوت )ْر( �صاكًنا؛ ويقب�صون �أ�صابع �ليد هكذ�.       

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِر ( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي  م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
ة �ليد هكذ�      �صمعتم  بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِبي ( ممدود�ً يف �لكلمة، و�أَ�ِصرُيو� ِبَقْب�صَ �ل�صَّ

�صوت )ْب ( �صاكًنا.
ت:  م: )ِرَماُل(   
ت:  م: )ِرمَيا(.   

ت:    م: )َبْرُد(   
تطبيق:

م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) ِرَد�ء ، ِريُف ، ِقْرُد (.

ة )ترتيب ال�صف(.        الزمن: )5 ( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز اأ�صوات احلرف »ِر ،ري ،ْر« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(        )5 دقائق(
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الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ِر (مك�صورا وممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة(     )5 دقائق( 

الّن�صاط الثالث: )�صوت احلرف )ْر( �َصاِكًنا باأ�صكاله الكتابّية كافة( ) 5 دقائق(

تقدمي الّن�صاط: 
م: �لآن ـ �صنتعّرف �صوت �حلرف ) ِر( مك�ُصوًر� �أو ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كاّفة.

منوذج، دوري: 

تقدمي الّن�صاط:
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْر( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.

منوذج، دوري: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ْر( وينطقة م�صبوقاً بهمزة مو�صحاً للتالميذ 

ْر
ـــْر

ــــْر

ْر

�أ�صفل، هكذ�  مر�عياً  �إىل  بابة  �ل�صَّ باإ�صبعه  )ِر( مك�صوًر� م�صرًي�   قائاًل:�صوُت �حلرف  �إىل �حلرف  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ خف�ص �لفك �ل�صفلي للفّم )ُيَكرِّ

بابة �إىل  �ملَُعلِّم/ـة�إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِر( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمة مك�صوًر� )ِر( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  ،  �أ�صفل هكذ�  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر�)ـِر ، ِر( م�صري�ً بال�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  .  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر�، ف�صكالُه )ـِر ، ِر( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل : 

بَّابتني �إىل �أ�صفل  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ِر( ممدود�ً بالياء قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالياء )ِري( م�صري�ً بال�صَّ
هكذ�:   مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(.

بالياء )ِريـ( م�صري�ً  ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً  �ملَُعلِّم/ـة�إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِري(  ُي�ٍصرْيُ م: 
ـري( م�صري�ً   ، )ـِريـ  بالياء  �لكلمة ممدوًد�  و�صط  ياأتي يف  ِعْنَدَما  �صكاله  ، وهذ�ن  �أ�صفل هكذ�   �إىل  بَّابتني  بال�صَّ
م�صري�ً  ـِري(   ، )ري   : ف�صكالُه  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  اِعْنَدَما  �أمَّ  ، هكذ�:   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ

بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�:   . بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية �لكلمة( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ِر( يف مو��صِ
.) ت: )ِر( مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ� )

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية �لكلمة( َوَي�ْصاأَُل: ما �ل�صوُت ؟ وت)ري( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
هكذ� �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ و�لإ�صارة  حركتني  مبقد�ر  و�ملد  �ل�صفلي  �لفك  خف�ص  مر�عني  )ِري(   ت: 

.) (
تطبيق:

�أو  بط )�لك�صرة،  �ل�صَّ ، ِري( بحركة  ِر  وتني )  �لأ�صكال �ملختلفة لل�صّ �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ م: دعونا نلعُب لعبَة 
ممدود�ً بالياء( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة �ملنا�صبة. و�لكلمات ِهَي: )ِرَد�ُء ، باِرد ، يعِرف(

)ِرميا، ُيِريُد، َوِريد ، يْجِري(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

�أن �صوت �حلرف �ل�صاكن هو �لذي ياأتي بعد �لهمزة و�أن �لهمزة �أتت لت�صهيل نطق �حلرف �صاكناً م�صري�ً بقب�صته هكذ�  
 )يكرره مرة ثانية(.

ِر
ـــِر

ـــِر

ِريِر ريـ
ـــريـ

ـــري
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها اأ�صوات )ِر ، ري ،ْر( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

ورة« �صارًحا:هذ� �صكل حرف )ْر( عندما ياأتي يف و�صط  بُّ م: ُي�صري �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة »�أو قائمة �لكلمات �ملّدونة على �ل�صَّ
�لكلمة �صاكنا ) ْر ، ـْر ( م�صري�ً بقب�صته هكذ�:   ، �أّما هذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْر ، ْر ( ، م�صري�ً 

. بقب�صته هكذ�:  
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
ت: �صو ت �حلرِف ) ْر(. مع �لإ�صارة  

تطبيق:
كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد �أن  بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْر( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطقه، مع �لإ�صارة   و�لكلمات هي: )�أْرنب ، يْرجع ، ِ�ْك�ِصْر(.
فاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ـة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظَّ

املراجعة:   ُيَر�جع �ملعلِّم/ـة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها،وهي: )ُن ، ُنو ، ِن ، يِن ، ْن ، ُر، ُرو(، فاإذ� �صمع 
خطاأ، وظف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
�أن  ة ِبه. وبعد  بط �خلا�صَّ �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ �أُ�صري باإ�صبعي  عندما 

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م:: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات)ِرِيـ/ـُم( )َبا/ِر/د(، ) َوْر/َد/ة (، 
وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتيٍّ كال�صهم 
�ملو�صح بالر�صم ويقر�أ �لأوىل:)ِرِيــُم( ومعناها:)��صم فتاة( ، 

و�لثانية :)َباِرد( ومعناها:)عك�ص حار( ، و�لثالثة : )َوْرَدة( ومعناها: )زهرة له ر�ئحة جميلة( )يكرر �ملَُعلِّم/ـة ذلك 
مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة موجهة، دورنا : 
ي�صري �ملُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )ِرِيـ/ـُم() ِرِيــُم( معناها : ��صم فتاة ، )َبا/ِر/د() َباِرد( معناها : عك�ص حار ، )َوْر/َد/ة(، )َوْرَدة( معناها : زهرة بر�ئحة 
جميلة

    ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت: ��صم فتاة. معناها:    ت: )ِرِيـ/ـُم() ِرِيــُم(   

ت: عك�ص حار. معناها:    ت: )َبا/ِر/د() َباِرد(   
ت: زهرة له ر�ئحة جميلة. معناها:    ت: )َوْر/َد/ة(، )َوْرَدة(   

َوْر/َد/ُة َبا /ِر /ُد ِرِيـ/ــُم
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ف ، ترتيب، �أرى ، ق�صة ، ي�صاعد ، رجل ، �صاهد ، فجاأة(،  ر�جع تنفيذ  املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�ل�صّ
هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها.  �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
دوري: هذه كلمُة »ِقْف« )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م: معناها: )توقف �أو �ثبت يف مكانك(.
و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )ِقْف( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )ِقْف( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م:  ما َمْعَناَها؟

ت: )توقف �أو �ثبت يف مكانك(.
يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�صاح(  ومعناها: ناد�ه باأعلى �صوته.

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.
ة )وطننا �لأروع( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

عا�صت ع�صفورتان جميلتان يف ع�ص متو��صع، وذ�ت يوم قدمت �إليهما ع�صفورة ري�صها جميل ف�صلمت عليهما، ثم حتدثت 
معهما عن حياتها وو�صفت لهما جمال �لأر�ص �لتي تعي�ص فيها وما بها من �صد�قات بني �لطيور و�لإن�صان ، وترجتهما �أن 

تذهبا معها ..
�صمعت �لع�صفورتان كالم �لع�صفورة �لز�ئرة باإن�صات، وو�فقتا على �لعي�ص معها، و يف �ل�صباح �لباكر ، �رتفعتا بعيد�ً 
يف �أعايل �ل�صماء، وبد�أت تختفي �ل�صجرة عن �أعينهما وتظهر �أر�ص �لع�صفورة �جلميلة توقفتا، ثم قالتا ب�صوت و�حد: ما 
�أجمل �لأر�ص �لتي تعي�صني فيها! وما �أروع كرمك! غري �أننا – يا عزيزتنا - نعتذر لك، فنحن ل ن�صتطيع �أن نعي�ص يف وطن 

غري وطننا،�صنعود �إليه و�صنجعله من �أجمل �لأوطان.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )نريد ، نور ، رنني ، ند�ء ، �أنور ، ربا ، مرور( 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ

تطبيق:
وت �ملك�صور عند �صماعه  م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صَّ
وت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�    ، و�أريد �أن  هكذ�   و�إ�صارة �ل�صوت �ملدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )ِر/َد�/ُء ()ِرَد�ُء(، )َتـ/ـِريـ/ـُم ()َتِرمُي (،)�أَْر/َنـ/ـُب() �أَْرَنب(.

1- م: �أين عا�صت �لع�صفورتان �جلميلتان ؟
2- م: كيف و�صفت �لع�صفورة �لز�ئرة �أر�صها للع�صفورتني ؟

3- م: ملاذ� رف�صت �لع�صفورتان �لعي�ص يف وطن غري وطنهما؟
�أجمل  من  وطنهما  لتجعال  �لع�صفورتان  �صتعمل  مــاذ�  م:   -4

          �لأوطان؟
5- ماذ� نتعلم من �لق�صة؟

ت: عا�صت �لع�صفورتان �جلميلتان يف ع�صٍّ متو��صٍع. 
ت: باأنها جميلة ، وي�صود فيها �صد�قات بني �لطيور و�لإن�صان. 

ت: لأنهما ل ي�صتطيعان �أن يعي�صا يف وطن غري وطنهما.
ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.

ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.
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اخلطوة )6(:         القراءة امل�صتقّلة: )رجل املرور(       الزمن: )10( دقائق
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

املحادثة: 
-  �عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لق�صة �مل�صتقلة)رجل �ملرور( لتكون م�صاعدة على فهم �لق�صة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها 

قبل قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟

- ملن ي�صري رجل �ملرور؟
- ماذ� تتوقعون  يف �لق�صة ؟  

��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
قراءة الق�صة:

�عر�ص للتالميذ ن�ص �لق�صة �مل�صتقلة )رجل �ملرور( كاملة.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
-  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )وطننا �لأروع( ثم و�صف �ل�صورة وناق�ص حمتوياتها 

معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم. 

الأ�صئلة: 
ة؟ م: ما �لذي تدور حوله �لق�صّ

م: ملاذ� �صاح رجل �ملرور قف قف؟ 
م: ملاذ� �ّصّكرت رمي رجل �ملرور؟
م: َماذ� �أعطت رمي رجل �ملرور؟

م: ماذ� يجب علينا �أن نعمل  �إذ� �أردنا عبور �ل�صارع؟

ت: رجل �ملرور وتنظيم �ل�صري.
ت: لأن �ل�صيارة كانت �صت�صدم رمي.

ت: لأّنه �صاعدها يف عبور �ل�صارع.
ت: وردة.

ت: �للتفات ميينا وي�صار� و�لتاأكد من �أن �ل�صارع خال 
من �ل�صيار�ت )تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(.

. َبْيَنَما �أُْخِتي ُرَبا  َوْرًد� وَماًء َباِرًد�،  �أَ�ْصَرَعْت �أُْخِتي ِرمُي    َوَفْجاأًة �أََتْت   

ُرَبا  َو�أَْعــَطــْت  �لـُمُروِر،  َرُجــَل  َيــَد ِرمٍي و  . �َصَكَرْت ِرمُي  َخـــَذ  َو�أَ ِقــْف!.   ِقــْف!  ــاَح:  �لـُمُروِر ِرمَي، َو�ــصَ َرُجــُل   �َصاَهَد 

َرُجَل �لـُمُروِر َوْرَدًة.            

�صيارة م�صرعةتعرب ال�صارعت�صرتي

عرب ال�صارع
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )ر(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

)بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري :

م: �حلرف )ر( ��صمه )ر�ء( ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )رمي ، ترمي ، مرور(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء  كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )رمي ، ترمي ، مرور ، د�ر(. 
بورة.. م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )رمي ، ترمي ، مرور ، د�ر(. 

ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )ر( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )5(: حرف  ) الدال( امل�صموم ، و املمدود بالواو ) ُد ، ُدو( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

م: من �ملمكن للمعّلم/ـة �أن ي�صاأَل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )د( باأّية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ُد( م�صموًما ، وممدوًد� بالو�و، فاإذ� كان يف �لكلمة 
)ُدو(  فيها �صوت  كان  و�إذ�   ،  )  ( تدويرها هكذ�  �لأمام مع  �إىل  بابة  �ل�صَّ باأ�صبع  �أَ�ِصرُيو�  )ُد( م�صموماً،  �صوت 

.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام  مع تدويرهما هكذ�  ) ممدوًد� بالو�و �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج ، دوري:

وت )ُد(. م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ( فيها �صوُت )ُد( م�صموًما؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ م: كلمة )ُدبٌّ

بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما،هكذ�:  م: كلمة )ُدوٌد( فيها �صوت )ُدو( ممدو� بالو�و ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة موجهة، دورنا : 

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ُموًما ؛ لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ ( فيها �صوُت )ُد( م�صْ م ت: كلمة )ُدبٌّ
بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�:  م ت: كلمة )ُدوٌد( فيها �صوت )ُدو( ممدًو� بالو�و ؛لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ

   

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
بابة �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ُد( م�صموًما  م: �لآن ـ قومو� باإغالق �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ

بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )ُدو( ممدود�ً بالو�و. يف �لكلمة، وباأ�صبعي �ل�صَّ
ت:     ) م:  )ُدبٌّ
ت:   م:  )ُدوٌد(   

تطبيق:
م: يكّرر �ملَُعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) ُدْرج ، ُمُدوُد (.

ة )رجل املرور(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

)5 دقائق( الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ُد« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي( 

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف » ُد « م�صموًما وممدوًدا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الن�صاط:

 م: �لآَن �صنتعّرف �صوت �حلرِف )ُد( م�صموًما وممدوًد� بالو�و باأَ�ْصَكاِلِه �لِكَتابّية 
َكاّفة.

منوذج، دوري: 
كها د�ئرًيا  �لأمام، وُيَحرِّ �إىل  بابة  �ل�صَّ باإ�صبعه  �إىل �حلرف قائاًل:�صوُت �حلرف )ُد( م�صموًما م�صرًي�  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ م: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ اعة هكذ�   مر�عياً �صم �ل�صفتني)ُيَكرِّ باجتاه عقارب �ل�صَّ

ُد
ـــُد

ـــُد

ُدوُد ُدو
ـــُدو
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه با�صتخد�م  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كلُّ منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

�إ�صارة �ل�صوت وبعد �أن ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  (،)َتـ/ـُدو/ُر(  )ُدْنـ/ـَيا  �لكلمات  بكتابة  �ملَُعلِّم/ـة  يقوم  م: 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه.

م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة كال�صهم �ملو�صح 
بالر�صم ويقر�أ �لأوىل :)ُدْنيا( ، ومعناها: ��صم فتاة، �لثانية: )َتُدور(، ومعناها: 

ميثل �ملعلم للمعنى ويو�صحه .)ُيكّرر �ملعلِّم /ـةذلك مّرتني مع كل كلمة(.

بابة  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ُد( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمة م�صموماً )ُد( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �لأمام مع تدويرها   ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً)ـُد ، ُد( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموماً، ف�صكالُه )ـُد ، ُد( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

. تدويرها 
ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو كالتايل : 

بَّابتني �إىل �لأمام  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ُد( ممدود�ً بالو�و قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالو�و )ُدو( م�صري�ً بال�صَّ
َفَتنْي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(. مع تدويرهما  مر�عياً �َصمَّ �ل�صَّ

بالو�و )ُدو( م�صري�ً  �لكلمِة ممدود�ً  بد�يِة  ِعْنَدَماياأتي يف  )ُدو(  �صكل �حلرف  �صارًحا:  هذ�  �للوحة  �ملَُعلِّم/ـة�إىل  ُي�ٍصرْيُ م: 
ـُدو(   ، بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما  ، وهذ�ن �صكاله ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُدو  بال�صَّ
: بالو�و ف�صكالُه  �لكلمة ممدوًد�  �آخر  ياأتي يف  اِعْنَدَما  ،�أمَّ �لأمام مع تدويرهما هكذ�   �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ  م�صري�ً 

 . بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   )ُدو ، ـُدو( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

�حلرِف؟ َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت  –ونهاية(  ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط  م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ُد( يف مو��صِ
.) َفَتنْي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� ) ت: )ُد( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �ل�صوُت ؟ وت )ُدو( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام وتدويرهما هكذ� ) َفَتنْي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ ت: )ُدو( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

تطبيق:
�أو  مة،  )�ل�صَّ بط  �ل�صَّ بحركة  ُدو(   ، )ُد  لل�صوتني  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه. و�لكلمات ِهَي: )ُدْنَيا ، لُدنك، جتُد،ي�صوُد( )ُدور ، ُمُدوٌد، 

ُرُدود، �ُصُدود(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُذ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ْن ، ُر ، ُرو ، ْر  ( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

َتـ/ـُدو/ُر ُدْنـ/ـَيا
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ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ُي�ِصرُي �ملَُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )ُدْنـ/ـَيا(،) ُدْنيا( معناها :��صم فتاة  ، )َتـ/ـُدو/ُر(، )َتُدور( معناها : يو�صح �ملعلم �ملعنى . 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة ـ على ِحدة ، ويطلب �إليهم نطقه، ثم 
قر�ءة �لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:) ��صم فتاة  ( معناها :    ت: )ُدْنـ/ـَيا(،) ُدْنيا(   
ت:يجيب �لطالب باملعنى �لذي و�صحه �ملعلم. معناها :    ت: )َتـ/ـُدو/ُر(، )َتُدوُر(   

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �ملقطع مع ��صتخد�م 

�لإ�صارة �خلا�صة به ثم تنطقوها مكتملة. و�لكلماٌت هي: )ُبـ/ـُدو/ُر( )ُبُدوُر( ،) ُمـ/ـُد/ُن()ُمُدُن(.  

املراجعة: ير�جع �ملَُعلِّم/ـة مع �لتَّالِميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: ) َرنني ، ندء ، �أنور ، ُربا ، مرور ، بارد، رمي، 
ف �أ�صلوب:)دوري، دوركم(. وردة( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

هذه  تنفيذ  ر�جع  قْف(،   ، �صاح  فجاأة،  �صاهد،   ، رجل  ي�صاعد،   ، �لتَّالية:)ق�صة  ائعة  �ل�صَّ �لكلمات  مر�جعة  يتم  املراجعة: 
�خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  هذه  �صرتوَن  لأّنكم  �أ�صو�تها؛  من  بدًل  �أ�صكالها  با�صتخد�م  جديدًة  كلمات  �َصنتعّلم  �ليوم  م: 

معناها.
َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. م: دوري: هذه كلمُة )�لُلْعَبُة( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ

ميُة ونحُوها( م: معناها: )كل ما ُيْلَعُب به �لدُّ
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�لُلْعَبُة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 

َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. ت: )�لُلْعَبُة( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ
م: ما َمْعَناَها؟

ميُة ونحُوها ( تقبل �أّية �إجابة منا�صبة. ت: )كل ما ُيْلَعُب به �لدُّ
َور�ن  وكلمة)�ْخَتاَر( ومعناها  �ُر(، ومعناها :�آلة للعب كثرية �لدَّ وَّ م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني: )�لدَّ

َل �أو �نتقى(. )َف�صَ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

ة )�مللك �جلديد( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
�صمع �لأ�صد باأن  �حليو�نات تتحدث عن �لفيل وعن حجمه �لكبري، وعن م�صاملته للحيو�نات، وباأنها تريد �أن جتعله ملكاً.
فهيا  عني  بدًل  ملكا  تكون  �أن  لك  �أ�صمح  لن  �جلبان:  �لفيل  �أيها  وناد�ه  �لفيل،  مكان  �إىل  و�صل  حتى  وم�صى  فغ�صب، 

للم�صارعة ومن يفز منا يكون ملكاً للغابة، �ختار �لإثنان �لزر�فة لتكون حكماً عادًل بينهما.
�رت�صت �حليو�نات مل�صاهدة �مل�صارعة وب�صرعة هجم �لأ�صد على �لفيل ، فالتفت �إليه �لفيل، و�صربه بخرطومه حتى وقع 
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1ـ ما ��صم �حليو�ن �لذي �صمع عنه �لأ�صد ؟ 
2ـ ملاذ� غ�صب �لأ�صد ؟ 

3ـ ماذ� قال �لأ�صد للفيل عندما ذهب �إليه ؟ 
4ـ ما �حليو�ن �لذي �ختاره �لأ�صد و�لفيل حكماً بينهما ؟ 

5ـ ملن كان �لن�صر يف �ملبار�ة بني �لأ�صد و�لفيل ؟ 
6ـ ماذ� فعلت �حليو�نات عندما فاز �لفيل على �لأ�صد ؟

ت: �لفيل. 
ت: لأنه �صمع �أن �لفيل يريد �أن يكون ملك �لغابة.

ت: لن �أ�صمح لك �أن تكون ملكاً بدًل عني.. 
ت: �لزر�فة. 

ت: كان �لن�صر للفيل.
ت: تقدمت لتهنئته ملكاً جديد�ً.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ
ورة، وناق�ص  -  �طلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�مللك �جلديد(، و�طلب �إليهم و�صف �ل�صُّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صَّ حمتوياتها معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

على �لأر�ص، لكن �لأ�صد قام، وهجم مرة �أخرى، و�أ�صاب �لفيل يف خرطومه، فا�صتد غ�صب �لفيل فرمى به بعيد�ً، وتبعه، ثم 
ر�ح يدو�ص �لأ�صد بقدميه �لكبريتني ف�صاح �لأ�صد من �صدة �لأمل و�ن�صحب من مكان �مل�صارعة.

�صفرت �لزر�فة معلنة فوز �لفيل ؛ ف�صفقت �حليو�نات للفيل، و تقدمت و�حدة فو�حدة لتهنئته ملكاً جديد�ً.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )10( دقائق

م: �أعد كتابة �حلرف )د( مع �لتالميذ وذلك بتطبيق �لإجر�ء�ت نف�صها �ملوجودة يف �خلطوة )7( من �لوحدة )2( �لدر�ص 
)6(

كتابة حرف ) د ( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :
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ر�س )6(: حرف )الدال( املك�صور واملمدود بالياء وال�صاكن)ِد ، ِدي ــ ْد ( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1 ( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

م �لتَّغذية  م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت)د( باأية حركة كان، ثم يقدِّ
�جعة. �لرَّ

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ِد، دي، ْد()مك�صور�ً، �أو ممدود�ً بالياء، �أو �صاكناً(. فاإذ� 
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�   ، و�إذ� كان فيها �صوت )ِدي( �ملمدود بالياء  كان يف �لكلمة �صوت )ِد( �ملك�صور�أَ�ِصرُيو� باأ�صبع �ل�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�   �أّما �إذ� كان فيها �صوت )ْد( �صاكًنا �أَ�ِصرُيو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�ت )ِد ، ِدي ، ْد(.
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.  ( مك�صور�؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ م: كلمة )َقاِدٌم( فيها �صوت )ِدِ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م: كلمة )ِديك( فيها �صوت )ِدي( ممدوًد� بالياء ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
م: كلمة )�أْدَبَر( فيها �صوت )ْد( �صاكًنا؛ لذلك �صاأ�صري بقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�.       

مار�صة موجهة، دورنا : 
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.   ( مك�صور�؛ وي�صريون بال�صَّ م ت: كلمة )َقاِدٌم( فيها �صوت )ِدِ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م ت: كلمة )ِديك( فيها �صوت )ِدي( ممدوًد� بالياء ؛وي�صريون بال�صَّ
م ت: كلمة )�أْدَبَر( فيها �صوت )ْد( �صاكًنا؛ ويقب�صون �أ�صابع �ليد هكذ�.        

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِدِ ( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي  م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
ة �ليد هكذ�     �صمعتم  بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِدي ( ممدود�ً يف �لكلمة، و�أَ�ِصرُيو� ِبَقْب�صَ �ل�صَّ

�صوت )ْد ( �صاكًنا.
ت:  م: )َقاِدٌم(    

ت:  م: )ِديك(.    
ت:    م: )�أْدَبَر(    

تطبيق:
م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات ) َناِدم ، َنِدمي، يْدعو(.

ة )رجل املرور(.              الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز اأ�صوات احلرف »ِد ،دي ،ْد« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(     )5 دقائق(

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ِد (مك�صورا وممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الّن�صاط: 

م: �لآن ـ �صنتعّرف �صوت �حلرف ) ِد( مك�ُصوًر� �أو ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري: 

�ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل:�صوُت �حلرف )ِد( مك�صوًر� م�صرًي� باإ�صبعه  م: ُي�ٍصرْيُ

ِد
ـــِد

ـــِد

ِديِد ِديـ
ـــِديـ

ـــِدي
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الّن�صاط الثالث: )�صوت احلرف )ْد( �َصاِكًنا باأ�صكاله الكتابّية كافة(  ) 5 دقائق(
تقدمي الّن�صاط:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْد( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ْد( وينطقة م�صبوقاً بهمزة مو�صحاً للتالميذ 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�  مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي للفّم )ُيَكرِّ �ل�صَّ
بابة  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِد( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمة مك�صوًر� )ِد( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  ،  �إىل �أ�صفل هكذ�  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر�)ـِد ، ِد( م�صري�ً بال�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل هكذ�   .  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر�، ف�صكالُه )ـِد ، ِد( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
- ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل : 

بابتني �إىل �أ�صفل  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ِد( ممدود�ً بالياء قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالياء )دي( م�صري�ً بال�صَّ
هكذ�:   مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(.

م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة�إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِدي( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالياء )ِديـ( م�صري�ً 
ـدي( م�صري�ً   ، )ـديـ  بالياء  �لكلمة ممدوًد�  ياأتي يف و�صط  ِعْنَدَما  �صكاله  ، وهذ�ن  �أ�صفل هكذ�   �إىل  بَّابتني  بال�صَّ
م�صري�ً  ـِدي(   ، )ِدي   : ف�صكالُه  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  اِعْنَدَما  �أمَّ  ، هكذ�:   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ

بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�:  بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ِد( يف مو��صِ
.) ت: )ِد( مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ� )

؟ �ل�صوُت  َوَي�ْصاأَُل:ما  –ونهاية(  ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط  وت)دي( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ� ) ت: )ِدي( مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ

تطبيق:
�أو  )�لك�صرة،  بط  �ل�صَّ بحركة  ِدي(   ، )ِد  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالياء( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة �ملنا�صبة. و�لكلمات ِهَي: )ِدفُء، ناِدم ، ِبَيِده( 

)ِديُن، ُمِدير، يهِدي(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

�أن �صوت �حلرف �ل�صاكن هو �لذي ياأتي بعد �لهمزة و�أن �لهمزة �أتت لت�صهيل نطق �حلرف م�صكوناً م�صري�ً بقب�صته 
هكذ�   )يكرره مرة ثانية(.

ورة« �صارًحا:هذ� �صكل حرف )ْد( عندما ياأتي يف و�صط  بُّ م: ُي�صري �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة  »�أو قائمة �لكلمات �ملّدونة على �ل�صَّ
�لكلمة �صاكنا ) ْد ، ـْد( م�صري�ً بقب�صته هكذ�:   .، �أّما هذ�ن ف�صكاله عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْد ، ْد ( ، 

. م�صري�ً بقب�صته هكذ�:  
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة  )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
ت: �صو ت �حلرِف )ْد(. مع �لإ�صارة   .

ْد
ـــْد

ـــْد

ْد
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 الّن�صاط: يقراأ كلمات بها اأ�صوات )ِد ، ِدي ،ْد( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

تطبيق:
كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد �أن  بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْد( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطقه، مع �لإ�صارة   و�لكلمات هي: )�ْدُع، َعْدل ، َقْد (.
فاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ـة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظَّ

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )ُر ،ُرو ، ِر،ري ، ْر ،ُد ،دو(، فاإذ� �صمع خطاأ، 
وظف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

)َمـ/ـِديـ/ـَنـ/ـُة(، )َنا/ِد/ُر(،  �لكلمات  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم   م:: 
كل  يف  �صوتي  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ   ،) َبْد/ُر   (  

كلمة وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتيٍّ كال�صهم 
ومعناها:)��صم  �لأوىل:)َناِدُر(  ويقر�أ  بالر�صم  �ملو�صح 

 ، �لأطفال(  يعرفها  مدينة  باأقرب  �لتمثيل  خالل  من  �ملعنى  �ملعلم  ومعناها:)يو�صح  :)َمِديَنُة(  ،و�لثانية  �صخ�ص( 
و�لثالثة : )َبْدُر( ومعناها: )��صم �صخ�ص ( )يكرر �ملَُعلِّم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ي�صري �ملُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت : )َنا/ِد/ُر() َناِدر( معناها : ��صم �صخ�ص ، )َمـ/ـِديـ/ـَنـ/ـُة()َمِديَنُة(معناها : يو�صح �ملعلم �ملعنى من خالل �لتمثيل 
باأقرب مدينة يعرفها �لأطفال ، )َبْد/ُر(، )َبْدُر ُ( معناها : ��صم �صخ�ص .

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت:   ��صم �صخ�ص معناها:   ت: )َنا/ِد/ُر() َناِدر(  

ت:  يو�صح �ملعلم �ملعنى من خالل �لتمثيل باأقرب مدينة يعرفها �لأطفال معناها:   ت: )َمـ/ـِديـ/ـَنـ/ـُة() َمِديَنُة( 
ت:   ��صم �صخ�ص معناها:   ت: )َبْد/ُر(، )َبْدُر ُ(  

تطبيق:
وت �ملك�صور عند �صماعه  م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صَّ
وت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ، و�أريد  هكذ�   و�إ�صارة �ل�صوت �ملدود بالياء عند �صماعه هكذ�    و�إ�صارة �ل�صّ

�أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )ِد/َيا/ُر ()ِدَيار (، )ُمـ/ـِديـ/ـُر ()ُمِدير(،)�أْد/َبـ/ـَر() �أْدَبَر(.
املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ـة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )ربا ، مرور ، بارد ، رمي ، وردة ، دنيا ، تدور(، 

ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ

َبْد/ُرَمـ/ـِديـ/ـَنـ/ـُة  َنـا/ِد/ ُر
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املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)رجل ، �صاهد، فجاأة، �صاح، قف ، �ختار، �للعبة ، �لّدّو�ر(،  ر�جع تنفيذ 
هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها. �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
دوري: هذه كلمُة »َخاِرج« )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م: معناها: )عك�ص د�خل(
و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي َ)َخاِرج( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )َخاِرج( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
 ما َمْعَناَها؟

ت: )عك�ص د�خل(.
يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�أْعَطى(  ومعناها : ناوله �إياه. 

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.
ة )�لببغاو�ن و�لقرد( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

�أف�صَل  هِب، و�أََمَر باإطعاِمِهَما  كان ملَِلٍك ببغاو�ن يقومان بتقليد كالم �لنا�ص و�صعهما �مللك د�خَل قف�ٍص جميٍل من �لذَّ
�لّطعاِم، وكان كلُّ من ياأتي �ملَِلَك ُيْعَجُب بهما

�أُْعِجَب �مللُك بها، و�صاَر ياأخذ �صيوفه للفرَجِة عليه ومل يعد  �أََحُد �لوزر�ء قرًد� يوؤدي حركات بهلو�نية،  ويف يوٍم �أهد�ه 
يهتم بالببغاوين ، ف�صعر �لببغاو�ن باحلزن لن�صر�ف �مللك عنهما 

وبعد �أيام جاء �مللك �أحد �أ�صدقائه فناد �لببغاو�ن �لقرد  وقال له : لقد �صمعنا �مللك يقول �إذ� �أعجب  �صديقي بالقرد 
ف�صاأهديه له ، خاف �لقرد من �أن يحرم من �لنعيم �لذي هو فيه فقرر �أن ل ينفذ ما يطلب منه ، فغ�صب �مللك و�أمر  خادمه 

ًة �أخرى . �أن ياأخذ �لقرد �إىل �لغابة، وعاد �إىل �هتمامه بالببغاوين مرَّ
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- ما ذ� كان لدى �مللك   ؟
2- ملاذ� و�صع �مللك �لببغاوين يف �لقف�ص ؟ 

3- كيف �حتال �لببغاو�ن على �لقرد؟

4- ملاذ� �أطلق �مللك �لقرد يف �لغابة ؟
5- ما ر�أيك بت�صرف �لببغاوين مع �لقرد ؟

ت- ببغاو�ن . 
ت- )تقبل �أية �إجابة منا�صبة( .

�صديقي  �أعجب   �إذ�  يقول  �مللك  �صمعنا  لقد   : له  قال  ت- 
بالقرد ف�صاأهديه له.

ت- لأنه رف�ص عمل ما يطلب منه.
ت- )تقبل �أية �إجابة منا�صبة(.

ة، وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
-  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لببغاو�ن و�لقرد( ثم و�صف �ل�صورة وناق�ص حمتوياتها 

معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم. 



197الوحدة اخلام�سة

ة: )بدر واللعبة(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

املحادثة: 
�عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة �لق�صة �مل�صتقلة)بدر و�للعبة(لتكون م�صاعدة على فهم �لق�صة �أو �لتنبوؤ مب�صمونها 

قبل قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟

- ملاذ� ليلعب �لطفل مع �لأولد �لأخرين؟
- ماذ� تتوقعون  يف �لق�صة ؟  

��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
قراءة الق�صة:

�عر�ص للتالميذ ن�ص �لق�صة �مل�صتقلة )بدر و�للعبة( كاملة.

الأ�صئلة: 
ة ؟ م: ما �لذي تدور حوله �لق�صّ

م: �أين ذهب �لتالميذ ؟
م: مباذ� لعب �لتالميذ ؟

م: ملاذ� مل يلعب بْدر بالدو�ر ؟
م: ملاذ� نذهب �إىل مدينة �لألعاب؟

ت: حول مدينة �لألعاب.
ت: �إىل مدينة �لألعاب.

ت: لعبو�  بالقطار و�لدو�ر .

ت: لأنه �أ�صاع تذكرة �للعب.
ت: لنت�صلى ونلعب ) تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(.

َذَهَب �ْلـُمَعلُِّم َو �لتَّاَلِميُذ �إِىَل َمِديَنِة  ، �ْخَتاَر  َناِدٌر  ، َو�ْخَتاَر َبْدٌر َوُدْنَيا 

ْعَبِة؟ َقاَلْت ُدْنَيا: �أ�َصاَع َبْدٌر  ْعَبِة. َقاَل �لـُمَعلُِّم: مِلَ �أَْنَت َخاِرَج �للُّ ْعَبُة َتُدوُر، َر�أَى �لـُمَعلُِّم َبْدًر� َخاِرَج �للُّ �َر.  َوَبْيَنَما �للُّ وَّ �لدَّ

ْعَبِة.  .  �َصَكَر َبْدٌر �لـُمَعلَِّم، َوَذَهَب �إِىَل �للُّ  . �أَْعَطى �ْلـُمَعـلُِّم َبــْدًر� 

القطارالألعاب

تذكرة  َلِعبتذكرة اللعب
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )د(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري :

م: �حلرف )د( ��صمه »د�ل« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )دينا ، بدور ، برد، يد(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: : �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )دينا ، بدور ، برد، يد(.
بورة. م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )دينا ، بدور ، برد، يد(.

ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )د( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )7(: حرف  ) التاء( امل�صمومة ، و املمدودة بالواو ) ُت ، ُتو( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

م: من �ملمكن للمعّلم/ـة �أن ي�صاأَل �لتَّالِميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ت( باأّية حركة كان، ويقدم �لتغذية 
�لر�جعة.

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �صوت �حلرف)ُت ( م�صموًما ، وممدوًد� بالو�و، فاإذ� كان يف �لكلمة 
)ُتو(  و�إذ� كان فيها �صوت   ،  )  ( �لأمام مع تدويرها هكذ�  �إىل  بابة  �ل�صَّ باأ�صبع  �أَ�ِصرُيو�  �صوت )ُت( م�صموماً، 

.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام  مع تدويرهما هكذ�  ) ممدوًد� بالو�و �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج ، دوري:

وت )ُت(. م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   م: كلمة )ُتْر�َصل( فيها �صوُت )ُت( م�صموًما؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما،هكذ�: م: كلمة )بٌتْول( فيها�صوت )ُتو( ممدو� بالو�و ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة موجهة، دورنا : 

بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�.   ُموًما ؛ لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ م ت: كلمة )ُتْر�َصل( فيها �صوُت )ُت(م�صْ
بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما،هكذ�:  م ت: كلمة )بٌتْول( فيها�صوت )ُتو( ممدًو� بالو�و ؛لذلك �صنقوم معاً بالإ�صارة بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
بابة �إىل �لأمام مع تدويرهما، هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )ُت( م�صموًما  م: �لآن ـ قومو� باإغالق �أعينكم، و�أَ�ِصرُيو� بال�صَّ

بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )ُتو( ممدود�ً بالو�و. يف �لكلمة، وباأ�صبعي �ل�صَّ
ت:  م:  )ُتْر�َصل(     
ت:  م:  )بٌتْول(     

تطبيق:
م: يكّرر �ملَُعلِّم/ـة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )ُتْربة ، مُتْون ،  ُكُتب ، ُتوِن�ص(.

ة )بدر واللعبة(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

)5 دقائق( الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف »ُت« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي( 

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف » ُت « م�صموًما وممدوًدا بالواو باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الن�صاط:

 م: �لآَن �صنتعّرف �صوت �حلرِف )ُت( م�صموًماوممدوًد� بالو�و باأَ�ْصَكاِلِه �لِكَتابّية 
َكاّفة.

منوذج، دوري: 
د�ئرًيا  كها  وُيَحرِّ �لأمام،  �إىل  بابة  �ل�صَّ باإ�صبع  �إىل �حلرف قائاًل:�صوُت �حلرف )ُت( م�صموًما م�صرًي�  �ملَُعلِّم/ـة  ُي�ٍصرْيُ م: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ اعة هكذ�  مر�عياً �َصّم �ل�ّصفتني )ُيَكرِّ باجتاه عقارب �ل�صَّ

ُتــــ
ـــُتـــُتــ

ُتُةـــُة

ُتوُت تـو
ـــُتـو
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه با�صتخد�م  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كلُّ منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

�إ�صارة �ل�صوت وبعد �أن ن�صتكمل نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملَُعلِّم/ـة بكتابة �لكلمات )ُتـ/ـُمو/ُر (،)ُتو/ُت( وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة كال�صهم �ملو�صح 
وُر( ، ومعناها: �لتمر ، �لثانية: )ُتوُت(، ومعناها:  بالر�صم ويقر�أ �لأوىل :)مُتُ

�صجر ياأكل �لإن�صان ثمره.)ُيكّرر �ملعلِّم /ـة ذلك مّرتني مع كل كلمة(.

بابة  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ُت( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمة م�صموماً )ُتـ( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �لأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموماً )ُتـ ، ـُتـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموماً، فله �أربعة �أ�صكال )ـُت ، ُت، ـُة، ُة( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

. �إىل �لأمام مع تدويرها  
- ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل :

بَّابتني �إىل �لأمام  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ُت( ممدود�ً بالو�و قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالو�و )ُتو( م�صري�ً بال�صَّ
َفَتنْي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(. مع تدويرهما  مر�عياً �َصمَّ �ل�صَّ

م�صري�ً  )ُتو(  بالو�و  ممدود�ً  �لكلمِة  بد�يِة  يف  ِعْنَدَماياأتي  )تو(  �حلرف  �صكل  هذ�  �صارًحا:  �للوحة  �ملَُعلِّم/ـة�إىل  ُي�ٍصرْيُ م: 
ـُتو(   ، ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )ُتو  ، وهذ�ن �صكاله  �إىل �لأمام مع تدويرهما   بَّابتني  بال�صَّ
اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدوًد� بالو�و ف�صكالُه : )ُتو،  بَّاَبَتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  ، �أمَّ م�صري�ً بال�صَّ

 . بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  ـُتو( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ُت( يف مو��صِ
.) َفَتنْي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ� ) ت: )ُت( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�ل�صوُت ؟ وت)ُتو( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �لأمام وتدويرهما هكذ� ) َفَتنْي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ ت: )ُتو( مر�عني �َصمَّ �ل�صَّ

تطبيق:
�أو  مة،  )�ل�صَّ بط  �ل�صَّ بحركة  ُتو(   ، )ُت  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه. و�لكلمات ِهَي: )ُتفاح، �أْنُتم، ر�أْيُت، قر�أُت( )ُتوت، 

َبُتول، منلُة، َنبتُة(.
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُت( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لتَّالِميذ �أ�صو�َت )ْر، ُد ، ُدو ، ِد ، ِدي ،ْد( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 ُتو/ُتُتـ/ـُمو/ُر
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ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ُي�ِصرُي �ملَُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

وُر( معناها : �لتمر ، )ُتو/ُت(، )ُتوُت( معناها : �صجر ياأكل �لإن�صان ثمره.  م ت : )ُتـ/ـُمو/ُر(،) مُتُ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

�إليهم نطقه، ثم  ـ على ِحدة، ويطلب  م: ُي�ِصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة 
قر�ءة �لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:)�لتمر(. معناها :    وُر(    ت: )ُتـ/ـُمو/ُر(،) مُتُ
ت:)�صجر ياأكل �لإن�صان ثمره(. معناها :    ت: )ُتو/ُت(، )ُتوُت(   

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �ملقطع مع ��صتخد�م 
�لإ�صارة �خلا�صة به ثم تنطقوها مكتملة. و�لكلماٌت هي:)َبـ/ـُتو/ُل( )َبُتوُل( ،)�أَْنـ/ـُتْم( )�أَْنُتْم(، )ُتْبـ/ـُدو/َن( )ُتْبُدوَن( 

)�أَ/ُتو/ُب( )�أتوب(.  

، نادر،  ، دنيا ، تدور  �ملَُعلِّم/ـة مع �لتَّالِميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )بارد ، رمي ، وردة  ير�جع  املراجعة: 
ف �أ�صلوب:)دوري، دوركم(. مدينة، بدر ( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

ائعة �لتَّالية:)�صاح، قف ، �ختار، �للعبة ، �لّدّو�ر ، خارج ، �أعطى(، ر�جع تنفيذ هذه  يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صَّ املراجعة: 
�خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  هذه  �صرتوَن  لأّنكم  �أ�صو�تها؛  من  بدًل  �أ�صكالها  با�صتخد�م  جديدًة  كلمات  �َصنتعّلم  �ليوم  م: 

معناها.
َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. م: دوري: هذه كلمُة )َعاَد( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ

م: معناها: )رِجع(.
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )َعاَد( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتَّالِميذ(. 

َرَها مرتني �إىل ثالَث مّر�ٍت(. ت: )َعاَد( )ُي�ٍصرْيُ �إليها وُيْكرِّ
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )َرَجَع(.
ر�ء(  ومعناها : لونه �أخ�صر . و)�لُقْر�آن( وهو :) كتاب �هلل(. يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني: )َخ�صْ
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1- ماذ� �صاهد زياد و�أ�صدقاوؤه �أمام �ملدر�صة ؟
2- ما �ألو�ن �لفر�خ �لتي ��صرت�ها زياد؟

3- ماذ� قدَم زياٌد للفر�خ؟
4- ملاذ� �صرخت �أخت زياد؟

5- ملاذ� لّون �لبائع �لفر�خ باألو�ن خمتلفة ؟

ت: رجاًل يبيع فر�خا ملونة. 
ت: �أحمر ، و�أ�صفر و�أخ�صر  و�أزرق.

ت: �ملاء و�حلبوب. 
ت: ظنت �أن �لفرخ ينزف دماً.

ت:ليجذَب �لأطفال ل�صر�ئها )تقبل �أّية �إجابة منا�صبة(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لتَّالِميذ على فهم �لق�صّ
ورة، وناق�ص  -  �طلب �إىل �لتَّالِميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )فر�خ ملونة(، و�طلب �إليهم و�صف �ل�صُّ

ة لأ�صرهم.  ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صَّ حمتوياتها معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )10( دقائق

م: �أعد كتابة �حلرف )ت( مع �لتالميذ وذلك بتطبيق �لإجر�ء�ت نف�صها �ملوجودة يف �خلطوة )7( من �لوحدة )2( �لدر�ص 
.)7(

كتابة حرف ) ت ( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

ة )فر�خ ملونة( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
يف �أحد �لأيام خرج زياد من �ملدر�صة مع �أ�صدقائه و�صاهدو� رجاًل يبيع فر�خاً ملونة �أعجبو� باألو�نها، ور�حو� يقلِّدون 

�أ�صو�تها �صو ، �صو.
��صرتى زياٌد �أربعة فر�خ �أحمر ، و�أ�صفر و�أخ�صر  و�أزرق .

و�صل زياٌد �إىل منزله وهو يحمل �لفر�خ  �لأربعة، وو�صعها على �لأر�ص �أمام �إخوته �ل�صغار.
م زياٌد للفر�خ �ملاء و�حلبوب ، وذهب �إىل غرفته،  فجاأة؛ �صمع زياد �أخته �ل�صغرية ت�صرخ وتناديه. قدَّ

فزع زياد ، وجرى نحو �أخته يحاول تهدئتها وهو ينظر �إىل �لفرخ �لذي قفز �إىل �إناء �ملاء و�أ�صبح لوُن �ملاء �أحمَر، ويقول: 
ل تخايف ل تخايف ، هذ� �لفرخ م�صبوغ باللوِن �لأحمِر، ولونُه غرُي طبيعي، وكذلك �لفر�خ �لأخرى.

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتَّالِميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ
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ر�س )8(: حرف )التاء( املك�صور واملمدود بالياء وال�صاكن)ِت ، تي ــ ْت ( الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة )1 ( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

م �لتَّغذية  م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ت( باأية حركة كان، ثم يقدِّ
�جعة. �لرَّ

 م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقوُل كلمات فيها �أ�صو�ت �حلرف)ِت ،ِتي، ْت( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً بالياء، �أو �صاكناً(. 
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�   ، و�إذ� كان فيها �صوت )ِتي( �ملمدود  فاإذ� كان يف �لكلمة �صوت )ِت( �ملك�صور�أَ�ِصرُيو� باأ�صبع �ل�صَّ

. ة �ليد هكذ�   بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�   �أّما �إذ� كان فيها �صوت )ْت( �صاكًنا �أَ�ِصرُيو� ِبَقْب�صَ بالياء �أَ�ِصرُيو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �أ�صو�ت )ِتِ ، تي ، ْت (.
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.     م: كلمة )�ْمِتَنان( فيها �صوت )ِت( مك�صور�؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.  م: كلمة )ِتنُي( فيها �صوت )تي( ممدوًد� بالياء ؛لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
م: كلمة )َناَمْت( فيها �صوت )ْت( �صاكًنا؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة �أ�صابع �ليد هكذ�.      

مار�صة موجهة، دورنا : 
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.   م ت: كلمة )�ْمِتَنان( فيها �صوت )ِت( مك�صور�؛ وي�صريون بال�صَّ

م ت: كلمة )َناَمْت( فيها  بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل، هكذ�. م ت: كلمة )ِتنُي( فيها �صوت )تي( ممدوًد� بالياء ؛وي�صريون بال�صَّ
�صوت )ْت( �صاكًنا؛ ويقب�صون �أ�صابع �ليد هكذ�.  

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
�لكلمة،  يف  مك�صور�ً   ) )ِت  �صوت  �صمعتم  �إذ�  هكذ�    �أ�صفل،  �إىل  بابة  بال�صَّ و�أَ�ِصرُيو�  �أعينكم،  باإغما�ص  قومو�  �لآن  م: 
ة �ليد هكذ�     بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )تي ( ممدود�ً يف �لكلمة، و�أَ�ِصرُيو� ِبَقْب�صَ وباأ�صبعي �ل�صَّ

�صمعتم �صوت )ْت( �صاكًنا.
ت:   م: )�ْمِتَنان(     

ت:  م: )ِتنُي(     
ت:    م: )َناَمْت(     

تطبيق:
م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )�ْرِتَد�د ، َياأِْتي ، َناَدْت(.

ة )دار الأيتام(.              الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز اأ�صوات احلرف »ِت ،تي ،ْت« �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

الّن�صاط الثاين: )�صوت احلرف )ِت ( مك�صورا وممدودًا بالياء باأ�صكاله الكتابّية كافة( )5 دقائق( 
تقدمي الّن�صاط: 

م: �لآن ـ �صنتعّرف �صوت �حلرف )ِت( مك�ُصوًر� �أو ممدود�ً بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري: 

م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل:�صوُت �حلرف )ِت( مك�صوًر� م�صرًي� باإ�صبعه 

ِتــ
ـــِتـــ

ـــِت

ِتيِت تـِي
ـــِتي
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الّن�صاط الثالث: )�صوت احلرف )ْت( �َصاِكًنا باأ�صكاله الكتابّية كافة(  ) 5 دقائق(
تقدمي الّن�صاط:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْت( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ْت( وينطقة م�صبوقاً بهمزة مو�صحاً للتالميذ 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�  مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي للفّم )ُيَكرِّ �ل�صَّ
بابة  م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِت( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمة مك�صوًر� )ِتـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  ،  �إىل �أ�صفل هكذ�  ، وهذ�ن �صكالُه ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )ِتـ ، ـتـ( م�صري�ً بال�صَّ

بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  .  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�صوًر�، فله �أربعة �أ�صكال )ـِت ، ِت ، ـِة ،ِة( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
- ُثمَّ يناق�ص �ملَْمُدود على �لنَّحو �لتايل : 

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل  م: ُي�ِصري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرف )ِت( ممدود�ً بالياء قائاًل: �صوت �حلرف �ملدود بالياء )ِتي( م�صري�ً بال�صَّ
هكذ�:  مر�عياً خف�ص �لفك �ل�صفلي ومّد �ل�صوت مبقد�ر حركتني )ويكرره ثانيًة(.

بالياء )ِتيـ( م�صري�ً  �ملَُعلِّم/ـة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )ِتي( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً  م: ُي�ٍصرْيُ
م�صري�ً  ـتي(   ، )ـتيـ  بالياء  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �صكاله  وهذ�ن   ، هكذ�   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ
م�صري�ً  ـِتي(   ، )تي   : ف�صكالُه  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  اِعْنَدَما  �أمَّ  ، هكذ�:   �أ�صفل  �إىل  بَّاَبَتني  بال�صَّ

بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ�:  بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة،دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�صوُت �حلرِف؟ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �حلرِف)ِت( يف مو��صِ
.) ت: )ِت( مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�لإ�صارة  بال�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ� )

ِعه �ملختلفة )بد�ية– و�صط –ونهاية( َوَي�ْصاأَُل:ما�ل�صوُت ؟ وت)ِتي( يف مو��صِ م: ي�صري �ملَُعلِّم/ـة �إىل �ل�صّ
.) بَّاَبَتني �إىل �أ�صفل هكذ� ) ت: )تي( مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني و�لإ�صارة بال�صَّ

تطبيق:
�أو  )�لك�صرة،  بط  �ل�صَّ ِتي( بحركة   ، )ِت  وتني  لل�صّ �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
ممدود�ً بالياء( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة �ملنا�صبة. و�لكلمات ِهَي: ) ِتبيان، �فرِت�ء، 

ُكِتب،  كاِتبون، َيِتيُم ، مفاِتيح ، َياأِْتي، منلِة، َنبتِة(.
م: ُيالحظ �ملَُعلِّم/ـة جتاوب �لتَّالِميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

�أن �صوت �حلرف �ل�صاكن هو �لذي ياأتي بعد �لهمزة و�أن �لهمزة �أتت لت�صهيل نطق �حلرف �صاكناً م�صري�ً بقب�صته هكذ�  
 )يكرره مرة ثانية(.

ورة« �صارًحا: هذ� �صكل حرف )ْت( عندما ياأتي يف و�صط  بُّ م: ُي�صري �ملعلِّم/ـة �إىل �لّلوحة  »�أو قائمة �لكلمات �ملّدونة على �ل�صَّ
ـْتـ( م�صري�ً بقب�صته هكذ�:   ، �أّما هذ�ن ف�صكاله عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْت ، ْت ( ،  �لكلمة �صاكنا )ْتـ ، 

. م�صري�ً بقب�صته هكذ�:  
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم : 

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ـة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
ت: �صو ت �حلرِف )ْت(. مع �لإ�صارة   .

ْتــ
ـــْتــ

ـــْت

ْت
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها اأ�صوات )ِت ، تي ،ْت( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

تطبيق:
كون »يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط« �ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْت( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

�أن ت�صرعو� يف نطقه، مع �لإ�صارة    و�لكلمات هي: )ِمرْت ، َرَمْت ، ناَدْت(.
فاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ـة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظَّ

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )ُد ، ُدو ، ِد ، ِدي ، ْد ، ُت ، ُتو(، فاإذ� �صمع 
خطاأ، وظف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

 ،) ِتيـ/ـٌن   (  ،) ِتـ/ـال/ُل   ( �لكلمات  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم   م:: 
)�أَْتـ/ـُلو(، وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة 

وينطقه.
م: يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتيٍّ كال�صهم 

�ملو�صح بالر�صم ويقر�أ �لأوىل:) ِتالُل( ومعناها: )جبال �صغرية(، و�لثانية :)ِتنٌي( ومعناها:)�صجر له ثمر حلو(، 
و�لثالثة : )�أْتُلو( ومعناها: )�أرتل �أو �أقر�أ �لقر�آن( )يكرر �ملَُعلِّم/ـة ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة موجهة، دورنا : 
م: ي�صري �ملُعلِّم/ـة �إىل كل حرف/ مقطع �صوتي لكل كلمة مكتوبة على �ل�صبورة.

م ت :)ِتـ/ـال/ُل() ِتالُل( معناها :جبال �صغرية ،)ِتيـ/ـٌن() ِتنٌي( معناها:�صجر له ثمر حلو )�أَْتـ/ـُلو(، )�أْتُلو(معناها : �أرتل 
�أو �أقر�أ �لقر�آن

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت:  جبال �صغرية. معناها:    ت:  )ِتـ/ـال/ُل() ِتالُل(    

ت:  �صجر له ثمر حلو. معناها:    ت: )ِتيـ/ـٌن() ِتنٌي(    
ت:  �أرتل �أو �أقر�أ �لقر�آن. معناها:    ت: )�أَْتـ/ـُلو(، )�أْتُلو(    

تطبيق:
وت �ملك�صور عند �صماعه  م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صَّ
وت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ، و�أريد �أن  هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )�ْمـ/ـِتـ/ـَنا/ُن ( )�ْمِتَناُن(،)َيـ/ـُتو/ُب( )َيُتوُب( )ِمْتـ/ـُر ()ِمرْت( . 

اأَْتـ/ـُلو ِتيـ/ــٌن  ِتـ/ـال/ُل
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املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�ختار ،�للعبة ، �لّدو�ر ، خارج ، �أعطى ، خ�صر�ء ، عاد ، �لقر�آن(،  ر�جع 
تنفيذ هذه �خلطوة وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة )4( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها. �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
دوري: هذه كلمُة »�ملَْزَرَعة« )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م: معناها: )�لأَر�ص �لتي ُتْزرع (.
و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�ملَْزَرَعة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )�ملَْزَرَعة( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م:  ما َمْعَناَها؟

ت: )�لأَر�ص �لتي ُتْزرع(.
يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع �لكلمتني: )فرح(  ومعناها )كان �صعيد� (. و)يحتاج ( ومعناها : )يفتقر �إليه(. 

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة )5( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.
ة )�لقط �لذكي( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

رُّ �أَماَم  ِعَياَدِة �لّطبيِب �لبيطري ويرى ر�صوم حيو�نات على َباِب �لعيادة ،وذ�ت يوٍم وقع �صديقه  َكاَن ُهَناَك ِقطٌّ كبري مَيُ
ُي�َصاِهُدَها ، فحمله م�صرًعا حّتى  َوَر �لتي كاَن  ْيَب بُجروٍح يف وجهه، فتذّكر �لقطُّ �لكبري �ل�صُّ �لقطٌّ �ل�صغرٌي يف حفرٍة و�أُ�صِ
�أو�صله �إىل �لعيادة �لبيطرية ، و َدَخَل ُمَبا�َصَرًة �إىل �لّطبيِب، �نده�َص �لّطبيُب ، و�صحك، ُثمَّ �أخذ �لقط �ل�صغري َو�َصاَرَع �إىل 

ر �صغارها و�أ�صدقاَءها �مل�صابني �إىل �لطبيب �لبيطري . َكُه، َقاَل: ليت ُكلَّ �حليو�نات مثلك حُت�صِ ِعالِجِه، وَقْبَل �أْن َيرْتُ
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- ملاذ� �صقط �لقط يف �حلفرة ؟ 

2- كيف عرف �لقط �لكبري باأن تلك عيادة ملعاجة �حليو�نات ؟
3- ماذ�َ قاَل �لطبيُب عندما �أح�صر �لقطُّ �لكبرُي قًطا �صغري�ً 

      جريحاً �إليه ؟
�لقط  وقع  عندما  �لكبري  �لقط  ت�صرف  يف  ر�أيك  ما   -4

      �ل�صغري يف حفرة ؟
5- ماذ� ن�صتفيد من �لق�صة؟

ت: لأَن �حلفرة كانت مفتوحة، لأنها كانت و�صط �لطريق، 
�أو لأنها و�صعت ل�صطياد  �أو لأنها كانت مغطاه بق�ص، 

حيو�ن )تقبل �أية �إجابة معقولة(. 
ت: عن طريق ر�صوم �حليو�نات �لتي  كانت على َباِب �لعيادة.
ر �صغارها و�أ�صدقاَءها  ت: ليت ُكلَّ �حليو�نات مثلك حُت�صِ

�مل�صابني �إىل �لطبيب �لبيطري 
�إجابه  �أية  )تقبل  ذكائه  على  ويدٌل  ر�ئع،  ت�صرفه  ت: 

معقولة(.
ت: تقبل �أية �إجابه معقولة.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
-  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لقط �لذكي( ثم و�صف �ل�صورة وناق�ص حمتوياتها 

معهم، ثم وجههم �إىل �لطالع على �ل�صورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم. 

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )دنيا ، تدور ، نادر ، مدينة، بدر ، متور ، 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. توت(، فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ
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ة: )منال واملزرعة(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لوحدة )2( �لّدر�ص )1(.

املحادثة: 
�لتنبوؤ  �أو  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  و�ملزرعة(لتكون  �مل�صتقلة)منال  �لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص    -

مب�صمونها قبل قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟
- ماذ� تعمل �لبنت لالأ�صجار؟
- ماذ� تتوقعون  يف �لق�صة ؟  

��صتمع لإجاباتهم، وتقبل كافة �لإجابات �ملنا�صبة.
قراءة الق�صة:

�عر�ص للتالميذ ن�ص �لق�صة �مل�صتقلة )منال و�ملزرعة( كاملة.

الأ�صئلة: 
م: �إىل �أين ذهب خايل؟

�إىل  يحتاج  �لنبات  وجدت  عندما  منال  فعلت  ماذ�  م: 
ماء؟

م: ما �لنباتات �لتي �عتنت بها منال؟
م: ملاذ� فرح خايل ؟

م: ماذ� قالت منال عندما �أهد�ها خايل م�صحفا؟

ت: �إىل مكة.
ت: روت �لنبات و�عتنت به.

ت: �لتني و�لتوت.
ت: لأنه ر�أى �ملزرعة خ�صر�ء .

ت: �أنا �أحب �أن �أتلو �لقر�آن.

ْت َمَناُل ِبْنُت َخايِل َبنْيَ ِتاَلِل �ْلَو�ِدي. َر�أَْت َنَباَت �لـَمْزَرَعِة   َذَهَب َخايِل �إِىَل  ُدوَن �أَْن َيْرِوَي �لـَمْزَرَعَة، َمرَّ

َر�َء. َقاَلْت  ِمْن ِتنٍي َوُتوٍت َيْحَتاُج �إِىَل َماٍء. �أ�ْصَرَعْت َمَناُل و  َنَباَت �لـَمْزَرَعِة.  َعاَد َخايِل َوَر�أَى �لـَمْزَرَعَة َخ�صْ

. َرة و  وِر �ْلـَمِديَنِة �ْلـُمنوَّ ًر�  من مُتُ َخاَلِتي: َمَناُل  َنَباَت �لـَمْزَرَعِة. َفِرَح  َخايِل، َو�أَْعَطى َمَناَل مَتْ

ْتُلَو �لُقر�آَن. �َصَكَرت َمَناُل َخايِل وَقاَلْت: �أََنا �أُِحبُّ �أَْن �أَ

احلج

�صقت

م�صحفًا�صقت
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�د�ً للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )ت(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري :

م: �حلرف )ت( ��صمه »تاء« ونكتبه يف �لكلمات هكذ� يف �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها )تالل ، بيت ، نبات ،نبتة ، وردة(.
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )تالل ، بيت ، نبات ،نبتة ، وردة(.
بورة م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

 ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )تالل ، بيت ، نبات ،نبتة ، وردة(.

وميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )ت( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

م�صتعيناً  و�إجر�ء�تها،  بخطو�تها  �لثانية  �لوحدة  لتدريبات  وفقاً  �لوحدة  هذه  تدريبات  نفذ 
بالتدريبات �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ )�أقر�أ و�أتعلم( يف �لوحدة �خلام�صة. تنبيه:

تدريبات الوحدة اخلام�سة 
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 الختبار الثاين - ُيعطى بعد الوحدة اخلام�صة

ف: .................    �ل�صعبة:........ ....   �ملدر�صة: ................    ��صم  �لتلميذ/ة:  ...................................  �ل�صّ

��صم �ملعّلم/ـة: ............................................

7
�لدرجة

�ملجموع

6

8

6

30

3

ة �لتالية: �ص1- �قر�أ �لق�صّ

�ص2- �أجب عن �لأ�صئلة �لتالية:

الدرجةل ا�صتجابةلنعمال�صوؤالم

1ماذ� قالت �أمي ؟  رمي مري�صة.1
1ماذ� عمل �أبي عندما عرف �أن »رمي« مري�صة ؟ �أح�صر �لطبيب.2
1من عالج »رمي« ؟ �لطبيب.3

1كم مرة تناولت رمي �لدو�ء ؟ ثالث مر�ت يومياً.4

ماذ� تقول ملن �صفاه �هلل من مر�صه ؟ �حلمد هلل على �صالمتك 5
1)تقبل �أية �إجابة معقولة(

5املجموع

ي : رمي مري�صة. �أختي رمي مري�صة ، قالت �أمِّ

بيب �إىل �لبيت. �أح�صر �أبي �أنور �لطَّ

بيب تتناول رمي  �لدو�ء ثالث مر�ت يومياً. قال �لطَّ

تناولت �أختي �لدو�ء، وقالت : �حلمُد هلل.

�صكر �أبي �لّطبيب .
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الدرجةالكلمات

7�أَْنَورُنِريُدَبَيانَدْلوَناِدرَماأُمونَمَنال
7ُلَبان�أَْبَر�رُرَباَبْدرِباللُتوتَورَدة

7َد�رِنَد�ءَتِلدِنَد�ء�أَْتُلوِرميُيَد�ِويَنا

21املجموع

الدرجةالكلمات

اَحَقاَلْت�َصاَهَدَذَهَب�أُِحبُّ 7�أََخَذ�ْخَتاَر�صَ
ة�للُعَبُة فُي�َصاِعد�لُقْر�آنَفِرَحِق�صّ 7�لُنُقوُد�ل�صَّ

7�لَبَقَرةِقْف�أَِخيَخاِرج�حَلْمُد هللَعاَد�لّتالِميذ
21املجموع

الدرجةالأ�صوات

7َد�ِليـُدُروُنـيلُل
7ِلِت�أَْبُتوِميـَتا
7ــِنيــــُرْوْدُنوريِت

21املجموع

�ص3- �قر�أ �لكلمات �لتالية:

�ص4- �قر�أ �لكلمات �لتالية:

�ص5- �نطق �أ�صو�ت �حلروف  �لتالية:

تابع الختبار الثاين �س 2
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الدرجةاحلروف

نـــدـــوــبــــنــلـــرــةمــتـ

......................................................................10

الدرجة

ــُنــيــِمــ�أـــٌلْمــرــوْلــَد

...................................................................................................................................................6

الدرجة النهائية
.......

120

الدرجةالكلمات

انُمَر�د ِتني�إمْيَ

.....................6

�ص6- �كتب �حلروف �لتالية:

�ص8- �أمزج �حلروف يف �ملربعات �لتالية لتكوين كلمات:

�ص7- �كتب �لكلمات �لتالية مر�عياً مو��صع �حلروف يف �لكلمات:

تابع الختبار الثاين �س 3 )الكتابة(
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الختبار الثاين )ورقة القراءة للتلميذ(

�أَْنَورُنِريُدَبَيانَدْلوَناِدرَماأُمونَمَنال
ُلَبان�أَْبَر�رُرَباَبْدرِباللُتوتَورَدة

َد�رِنَد�ءَتِلدِنَد�ء�أَْتُلوِرميُيَد�ِويَنا

اَحَقاَلْت�َصاَهَدَذَهَب�أُِحبُّ �أََخَذ�ْخَتاَر�صَ
ة�للُعَبُة فُي�َصاِعد�لُقْر�آنَفِرَحِق�صّ �لُنُقوُد�ل�صَّ

�لَبَقَرةِقْف�أَِخيَخاِرج�حَلْمُدهللَعاَد�لّتالِميذ

َد�ِليـُدُروُنـيلُل
ِلِت�أَْبُتوِميـَتا
ــِنيــــُرْوْدُنوريِت

ي : رمي مري�صة. �أختي رمي مري�صة ، قالت �أمِّ
بيب �إىل �لبيت. �أح�صر �أبي �أنور �لطَّ

بيب تتناول رمي  �لدو�ء ثالث مر�ت يومياً. قال �لطَّ
تناولت �أختي �لدو�ء، وقالت : �حلمُد هلل.

�صكر �أبي �لّطبيب .

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 
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نـــدـــوــبــــنــلـــرــةمــتـ
......................................................................

انُمَر�د ِتني�إمْيَ
.....................

الختبار الثاين )ورقة الكتابة للتلميذ(

ــُنــيــِمــ�أـــٌلْمــرــوْلــَد
...................................................................................................................................................

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 
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اأهداف الوحدة: 
ُيتوقع من �لّتلميذ يف نهاية �لوحدة �أن يكون قادًر� على �أن:

1- يقر�أ �لق�ص�ص  )منال و�ملزرعة ( ) منري و�لقر�ءة () �صابر و�لبلبل( �ملدرو�صة �صابًقا قر�ءة �صحيحة .
2- ميّيز �أ�صو�ت �حلروف) ق، �ص ، ف( بحركة �ل�صم و�لك�صر، و�ملد بـ) �لياء ، �لو�و (و�ل�صكون متييز� دقيقا.

3- ميّيز �أ�صكال �حلروف)ق، �ص ، ف( بحركة �ل�صم و�لك�صر، و�ملد بـ ) �لياء ، �لو�و ( و�ل�صكون يف مو��صعها �ملختلفة ) بد�ية 
�لكلمة وو�صطها ونهايتها( من خالل �للوحة.

4- يرّكب كلمات  خمتلفة من �أ�صو�ت �حلروف �لتي �صبق له در��صتها يف هذه �لوحدة  و�لوحد�ت �ل�صابقة.
5- يقر�أ �لكلمات �ل�صائعة قر�ءة ت�صورّية، حماكًيا قر�ءة �ملعّلم/ة.

ة �ال�صتماعّية )�لطاحون، �لقرد �لبخيل، �ل�صديقان، �إ�صر�ر �حلمام، �لفر��صة، �صوت  6- يذكر �الأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�صّ
�لنقود(، خالل �الإجابة عن �الأ�صئلة.

7- يتغنى بعد �ملعلم مردد� ن�صيد )�إن �صاألتم(.
8- يتحدث عن �صور �لق�صة �ال�صتماعية من خالل �الإجابة عن �أ�صئلة �ملعلم . 

9- يتحدث عن �ل�صورة �لكلية للق�صة �مل�صتقلة متنبئا مب�صمونها.
10- يقر�أ �لق�ص�ص �مل�صتقلة )منري و�لقر�ءة( )�صابر و�لبلبل( )م�صيدة مفيد( قر�ءة منا�صبة ، حماكًيا قر�ءَة �ملعّلم/ة من 

خالل �للوحة ثم �لكتاب .
11- يذكر �الأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�ص�ص �مل�صتقلة ، من خالل �الإجابة عن �الأ�صئلة.

12- يذكر �أ�صماء �حلروف )ق، �ص ، ف( .
13- يكتب �لكلمات �لتي حتتوى على �حلروف )ق، �ص ، ف( يف مو��صعها �ملختلفة.

14- ي�صتنتج �لدرو�ص �مل�صتفادة من �لق�ص�ص �ملدرو�صة .
15- يبدي ��صتح�صاناً ل�صلوكات ومو�قف وردت يف �لق�ص�ص.

16- يبدي رف�صاً ل�صلوكات ومو�قف خطاأ وردت يف �لق�ص�ص.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب �لتلميذدليل �ملعلم

��صم �لق�صة �مل�صتقلة�حلرفرقم �لق�صة�ملو�صوعات�لدرو�ص
َقـ ـ قا6 - 1

منري و�لقر�ءةق6 - 1 ُقـ ـ قو6 - 2
ِقـ ـ قي + ْق6 - 3
ـ ـ �صا6 - 4 �صَ

�صابر و�لبلبل�ص6 - 2 ـ ـ �صو6 - 5 �صُ
ـ ـ �صي + �ْص6 - 6 �صِ
َفـ ـ فا6 - 7

م�صيدة مفيدف6 - 3 ُفـ ، فو6 - 8
ِفـ ، يف + ْف6 - 9
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الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )َقـ ، قا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(   )5 دقائق(

ر�س )1(: حرف )َقـ - َقا( املفتوح واملمدود بالألف الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  ويقدم  كان،  باأي حركة  )ق(  فيها �صوت  يعرفونها  �أ�صياء  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  ي�صاأَل  �أْن  للُمَعلِِّم  �ملمكن  م: من 

�لر�جعة.
م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف )َقـ ، قا( )مفتوحاً، وممدوًد� باالألف( فاإذ� كان فيها 
بَّابتني  ، و�إذ� كان فيها �صوت )َقا( ممدود�ً باالألف �أ�صريو� بال�صَّ �صوت �حلرف )َقـ(  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة هكذ� 

لالأعلى هكذ�  .    
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َقـ ، قا(. 
.) بابة �إىل �الأعلى، هكذ� ) م: كلمة )َقَمُر( فيها �صوت )َقـ(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ

.) بَّابتني �إىل �الأعلى، هكذ� ) م: كلمة )َقاَم( فيها �صوت )قا(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بابة �إىل �أعلى هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )َقـ( مفتوحاً يف �لكلمة، وباأ�صبعي  م: �الآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �الأعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )َقا( ممدود�ً باالألف يف �لكلمة  �ل�صَّ

ت:  . م: )َقَمُر(.    
ت:  . م: )َقاَم(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )َبَقرة، َقاِدم(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )منال واملزرعة(.      الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اِن : �صوت احلرف )َقـ ، قا( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( �َصاُط الثَّ النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  باالألف  وممدود�  َمْفُتوًحا  َقا(   ، )َقـ  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )َقـ(.

ُره  م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )َقـ( مفتوحاً م�صري�ً باإ�صبعه �ل�صبابة �إىل �الأعلى هكذ�  ، )ُيَكرِّ
ة ًَثاِنَيًة(.  َمرَّ

بابة �إىل  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )َقـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة َمْفُتوًحا )َقـ( وي�صري بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
ا  بابة �إىل �أعلى هكذ�  ، �أمَّ �أعلى هكذ�  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة َمْفُتوًحا)ـَقـ، َقـ( وي�صري  بال�صَّ

َقـــ
ـــَقـــ

ـــَق

َقـــاَق

ـــَقـــا

قا
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 . بابة �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا ف�صكاله )ـَقـ، َقـ( وي�صري بال�صَّ
م: ثم يناق�ص �ل�صوت �ملمدود )َقـا( كالتايل: 

�الأعلى هكذ�  �إىل  بَّابتنِي  بال�صَّ )َقا( م�صري�ً  باالألف  �ملمدود  قائاًل:�صوت �حلرف   �إىل �حلرف(  �ملَُعلُِّم/ُة  دوري.)ُي�ٍصرْيُ م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ،  م: هذ� �صكل �حلرف )َقا( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� باالألف )َقا( م�صري�ً بال�صَّ
ا  بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ، �أمَّ وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� باالألف )ـَقا، َقا( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود� باالألف ف�صكاله )ـَقا، َقا( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

وُت �حلرِف؟ مع �الإ�صارة  ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �صُّ م: دوركم. ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�إىل �ملفتوح هكذ�  و�الإ�صارة للممدود هكذ�   مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ت: )َقـ ، َقا(.
تطبيق:

وت �ل�ّصِرْيِع �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )َقـ ، َقا( بحركة �ل�صبط )�لفتحة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
باالألف( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )َقِريب ، َبقرة ، َرَقَد، َقِلَق، 

َبرق()َقاَل، ِلقاء ، ُرَقاق، َنَقاء(.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َقـ ، قا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 
 تقدمي الّن�صاط:

ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.

منوذج، دوري:
م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات.

م: وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�صحب 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  كلمة  لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه 
ويذكر معناها: �الأوىل:َوَرَقُة، ومعناها: ورقة دفرت، ي�صري �ملعلم �إىل �لورقة، 

و�لثانية: َقاَل، ومعناها:َتكلَّم. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: ورقة دفرت. معناها:    ت:)َوَرَقُة(    ت: )َو/َر/َقـ/ـُة(  
ت: َتكلَّم. معناها:    ت:)َقاَل(     ت: )َقـا/َل(   

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )َد  ، َد�، ُد ، دو ، ُتـ ، تو ، ُر ، رو ، َر، ر�، َت ، تا( �لتي �صبق در��صُتها.

َقـا/َل َو / َر/َقـ/ـُة
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة)2(.

ة )�لطاحون( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
و�صعت �أم �أ�صماء حبوب �لقمح يف كي�ص وطلبت من �بنتها حمل �لكي�ص �إىل �لطاحون، ويف �لطريق �صقطت �أ�صماء على 
�الأر�ص فانترث �حلب فوق �حل�صا، �صقطت دموع �أ�صماء ور�حت جتمع �حلب، وت�صعه يف �لكي�ص، لكنها جمعت مع �حلب 
�أن ي�صب �حلب يف �لطاحون،  �أر�د �صاحب �لطاحون  �أ�صماء �لكي�ص و�صارت نحو �لطاحون، وملا  كثري�ً من �حل�صا، حملت 
�صاحت �أ�صماء ..، ال ...ال .... و�أخربته مبا ح�صل لها، ف�صكرها و�صاعدها يف �إخر�ج �حل�صى من �حلبوب، وطحن لها �حلب 

ومل ياأخذ منها نقود�.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- م: �إىل �أين ذهبت �أ�صماء ؟ 
2- م: ماذ� ح�صل الأ�صماء وهي يف طريقها �إىل �لطاحون؟
�أر�د �صاحب �لطاحون  �أ�صماء عندما  ملاذ� �صاحت  3- م: 

و�صع �حلب يف �لطاحون ؟
4- م: ما �لذي كان �صيحدث لو ُطحن �حلب مع �حل�صا ؟ 
5- م: ملاذ� طحن لها �صاحب �لطاحون �حلب دون �أجر ؟ 

ت: �إىل �لطاحون.
ب فوق �حل�صا. ت: �صقطت على �الأر�ص فانترث �حلَّ

ت: لكي ال يطحن �حل�صا مع �حلب. 

ت: �صيتعطل �لطاحون.
ت: تقبل �أية �إجابة معقولة.

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صوت �ملفتوح عند �صماعه 
هكذ� :  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود باالألف عند �صماعه هكذ�  ، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات 

هي: )َبـ/ـَقـ/ـَر/ُة(، )َبَقَرُة( – )َقا/م( ، )َقاَم( .

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )رباب، مر�م، متاب ، متر�ت ، د�ر ، دالل( 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)متر�، يحتاج ، فرح ، �ملزرعة، خ�صر�ء ، عاد، �لقر�آن ، خارج، �أعطى(،  
وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )�أَ�ْصَرَع( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : م�صى ب�صرعة )ميثل �ملعلم(.
م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�أَ�ْصَرَع( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )�أَ�ْصَرَع( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م:  ما َمْعَناَها؟                  ت: )م�صى ب�صرعة(.

م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة:)َيِجُب( ، ومعناها : �ل�صيئ �ل�صروري �أو �ملهم .

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها معهم،  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )�لطاحون( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ
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ر�س )2(: حرف )ُقـ، قو( امل�صموم واملمدود بالواو الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1(  �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  ويقدم  كان،  باأي حركة  )ق(  فيها �صوت  يعرفونها  �أ�صياء  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  ي�صاأَل  �أْن  للُمَعلِِّم  �ملمكن  م: من 

�لر�جعة.
م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف )ُقـ ، ُقو( )م�صموماً وممدوًد� بالو�و( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف )قو(  بابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  �صوت �حلرف )ُقـ( م�صموًما �أ�صريو� بال�صَّ

بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�   باجتاه عقارب �ل�صاعة.     ممدود�ً بالو�و �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ُقـ ، ُقو(. 
.) بابة �إىل �الأمام مع تدويرها، هكذ� ) م: كلمة )ُقرب( فيها �صوت )ُقـ(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ

.) بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما، هكذ� ) م: كلمة )ُقوت( فيها �صوت )قو(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

م�صموماً،  )ُقـ(  �صوت  �صمعتم  �إذ�  تدويرها    مع  �الأمام  �إىل  بال�صبابة  و�أ�صريو�  �أعينكم،  باإغما�ص  قومو�  �الآن  م: 
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )ُقو( ممدود�ً بالياء.  و�أ�صريو� بال�صَّ

ت:  . م: )ُقرب(.    
. ت:  م: )ُقوت(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: ) ُقمامة ، َيقول(.

ة )منال واملزرعة(.    الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف.       الزمن: )15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )ٌقـ ، ُقو( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(         )5 دقائق(

�َصاُط الثان �صوت احلرف )ُقـ، قو( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة       )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالو�و  وممدوًد�  م�صموًما  قو(   ، )ُقـ  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 
باإ�صبع �ل�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ُقـ( م�صموًما م�صري�ً  ُي�ٍصرْيُ م: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ
�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُقـ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموماً )ُقـ( م�صري�ً بال�صبابة  م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �الأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )ُقـ ، ـُقـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �الأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما ف�صكاله )ـق، ق( م�صري�ً بال�صَّ �الأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

تدويرها  . 

ُقـــ
ـــُقـــ

ـــُق

ُقـــوُق

ـــُقـــو

 قو
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م: ثم يناق�ص �ملمدود كالتايل:
مع  �الأمام  �إىل  بَّابتنِي  بال�صَّ م�صري�ً  )ُقو(  بالو�و  �ملمدود  �حلرف   قائاًل:�صوت  �حلرف(  �إىل  �ملَُعلُِّم/ُة  دوري.)ُي�ٍصرْيُ م: 

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ تدويرهما هكذ�  )ُيَكرِّ
بَّابتني �إىل �الأمام مع  م: هذ� �صكل �حلرف )ُقو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و )ُقو( م�صري�ً بال�صَّ
بَّابتني  بال�صَّ ـُقو( م�صري�ً   ، )ُقو  بالو�و  �لكلمة ممدوًد�  ياأتي يف و�صط  ِعْنَدَما  �َصْكاله ُ ، وهذ�ن  تدويرهما  
م�صري�ً  ـُقو(   ، )ُقو  ف�صكاله  بالو�و  ممدود�ً  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  ا  �أمَّ  ، تدويرهما   مع  �الأمام   �إىل 

 . بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوت ُ�حلرِف؟ م�صتخدماً  م: دوركم.ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�الإ�صارة.

ت:  )ُقـ ، ُقو(، مر�عني �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني.
تطبيق:

�أو  مة،  )�ل�صَّ �ل�صبط  بحركة  ُقو(   ، )ُقو  لل�صوت  �ملختلفة  �الأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )ُقرب، ُقبور، 

َورْق، ُعنق(، )ُنقود، ُرقود، بقول(.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )َقـ ، قا ، َتـ ، ِتـ ، ِتي( �لتي �صبق در��صُتها.

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات.
�أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�صحب  م: وُي�ِصرْيُ 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  كلمة  لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه 
ويذكر معناها: �الأوىل ُقْرَب، ومعناها: قريب منه �أو بجانبه، و�لثانية: نقود ، 

ومعناها:مال �أو فلو�ص. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: قريب منه �أو بجانبه. معناها:    ت:)ُقْرَب(   ت: )ُقـْر/َب(   
ت: مال �أو فلو�ص. معناها:    ت:)ُنقوُد(   ت: )ُنـ/ـقو/ُد(   

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُقـ ، قو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

ُنـ/ـقو/د ُقْر/َب
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وفقاً  �لقر�آن(،  عاد،  �ملزرعة، خ�صر�ء،  فرح،  يحتاج،  �لتالية:)�أ�صرع، يجب،  �ل�صائعة  �لكلمات  يتم مر�جعة  املراجعة: 
للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )�لقرد �لبخيل( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم. معهم، ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها.  م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من  �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
م: دوري: هذه كلمُة )�أتعلَُّم( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : �أْدر�ص.

م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�أتعلَُّم( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )�أتعلَّم( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )�أدر�ص(.

اِحب، ومعناها : مالك. م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة:�صَ

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.
ة )�لقرد �لبخيل( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

عا�ص ِقْرٌد بخْيٌل يف َكْهٍف ، وكان يْعمُل يف َمْزَرَعِة ِعَنٍب ، ويعطى له مقابل عملِه َعناِقْيُد عنٍب، وكان ُيْخِفْيها يف ُحْفَرٍة د�خل 
ي �لليَل  يف �َصماِع �حلكاياِت �مل�صّليِة �لتي َيْحِكْيها جاُرُه �لِقْرُد �لعجوُز. �لَكْهِف، ُثمَّ َيْق�صِ

بِيُب �لِعَنَب َدو�ًء، فَطلََب �لِقْرُد �لعجوُز من جاِرِه �أْن يعطَيُه ِعَنباً، �ْرَتَبَك �لِقْرُد   ويف َيْوٍم َمِر�َص �لقرد �لعجوُز، فَو�صَف لُه �لطَّ
ِة �أنَّ �لعنَب �لذي معه قد �أكله كّله.  َب، ِبُحجَّ �لبخيل، وحاوَل �لتَّهرُّ

يَّاٍت كبريٍة  َتِلٌئ ِبُكمِّ ِه؛ فَكْهُفُه مُمْ بيُب ِباأنَّ َدو�َءُه ُهَو �لعنُب، �ْبَت�َصَم �لِقْرُد ُرْغَم َمَر�صِ ُه �لطَّ اٍم َمِر�َص �لِقْرُد �لبخيُل، و�أَْخرَبَ  وبعَد �أيَّ
ِمَن �لعنِب، ذهب �لقرد �إىل �لكهف،  وعندما َنَزَع �لِغطاَء َعِن �حُلفرِة لياأُخَذ ُعْنقود�ً مّما خّباأه، ُفوِجَئ باأنَّ �لعنَب َقْد َف�َصَد ِباأْكَمِلِه 

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ
1- �أين كان يعي�ص �لقرد �لبخيل؟
2- �أين كان يعمل �لقرد �لبخيل؟

3- ملاذ� مل يعِط �لقرد جاره �لعجوز عنباً مّما خّباأه يف كهفه؟  
4- ماذ� حدث للعنب �لذي خّباأه �لقرد �لبخيل يف كهفه؟ 

5- ماذ� نتعلم من �لق�صة؟

ت : يف كهف.
ت : كاَن يْعمُل يف َمْزَرَعِة ِعَنٍب.

ت :  الأّنه بخيل.
ت : َف�َصَد ِباأْكَمِلِه.

ت : �لبخل ي�صّر وال ينفع، تقبل �أّية �إجابة معقولة.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )ربا، مرور، متور ، توت ، ُدنيا ، تدور( 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة �إ�صارة �ل�صوت �مل�صموم عند �صماعه مع تدوير 
بَّابتني هكذ�  ، و�أريد �أن ت�صرعو�  �ل�صبابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ

يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )ُقـ/ـُنو/ت(، )ُقُنوت( - )ُبـ/ـقو/ل(، )ُبقول(.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�ْصكهم 

�الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ق( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ق( باأ�صكاله �ملختلفة. 

ف  م: �حلرف )ق( ��صمه )قاف( نكتبه يف �أو�صاعه �ملختلفة هكذ� )قـ ، ـقـ ، ـق، ق(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ
رقم )1(.

ممار�صة موّجهة، دورنا: 
م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ق( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �الآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني  �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )ق( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: �الآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم  مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  نَبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

كتابة حرف )ق( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :
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اكن )ْق( ر�س )3(: حرف:)ِقـ، قي( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1( �لوحدة)2( . يتم مر�جعة �لق�صَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ق(.

م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )ِقـ ، قي، ْق( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت )قي( ممدود�ً بالياء  �صوت �حلرف )ِقـ( مك�صور�ً  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة �إىل �الأ�صفل هكذ� 

. بَّابتني �إىل �الأ�صفل هكذ�  و�إذ� كان فيها �صوت )ْق( �صاكناً فاأ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )ِقـ ، قي ، ْق(.
م: كلمة )ِقدر( فيها �صوت )ِقـ(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأ�صفل، هكذ�. 

بَّابتني �إىل �الأ�صفل، هكذ�.      م: كلمة )َرِقيب( فيها �صوت )ِقـيـ(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
م: كلمة )َوْقت( فيها �صوت )ْقـ(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�ص �أ�صابع �ليد هكذ�.       

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: �الآن قومو� باإغالق �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِقـ( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِقيـ( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�ص كف �ليد هكذ�     �ل�صَّ

�إذ� �صمعتم �صمعتم �صوت )ْق( �صاكناً.
ت:  م: )ِقدر(.   
ت:  م: )َرِقيب(.   

ت:    م: )َوْقت(.   
تطبيق:

م:يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )ِقرد، دقيق ، بْقل(.

ة )منال واملزرعة(.      الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول : متييز �صوت احلرف )ِقـ ، قي، ْق( �صماًعا )الوعي ال�صوتي(    )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِقـ ، قي( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

م: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ِقـ ، قي( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف )ِقـ( مك�صور�ً م�صري�ً باإ�صبعه 

ره مّرة ثانيًة(.   بابة �إىل �الأ�صفل هكذ�     )يكرِّ �ل�صَّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ِقـ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )ِقـ( ، م�صرًي� بال�صبابة 
بابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما  �إىل �أ�صفل  وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )ِقـ، ـِقـ( م�صرًي� بال�صَّ

ِقـــ
ـــِقـــ

ـــِق

ِقـــيِق

ـــِقـــي

قي
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ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�ُصوًر�، ف�صكاله: )ـِق ، ق(. م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  ثم يناق�ص �ملمدود كالتايل :
م: دوري.)ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف(، قائاًل: �صوُت �حلرِف �ملمدود بالياء )قي( م�صري�ً بال�ّصبابتني �إىل �الأ�صفل هكذ�  

ره مّرة ثانيًة(.     )يكرِّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ِقي( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء )ِقيـ(، م�صرًي� 
بَّابتني  بَّابتني �إىل �أ�صفل    وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء )ـِقيـ ، ِقيـ( م�صرًي� بال�صَّ بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل  �إىل �أ�صفل   �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدوًد� بالياء ، ف�صكاله: )ِقي - ـِقي(. م�صرًي� بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوت �حلرِف ؟ مع ��صتخد�م 

�الإ�صارة.
ت: )ِقـ ، ِقي(. مع �الإ�صارة للمك�صور هكذ�    و�ملمدود هكذ�  ، مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني.

تطبيق:
بط »�لك�صرة �أو ممدود�ً  وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )ِقـ، ِقـي( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
بالياء« يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �الإ�صارة �ملنا�صبة، و�لكلمات، هي: )ِقْدر، َر�ِقد، ِقرد(، )َدِقيق، 

ِقيل، َيِقني، َيلِقي(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

�َصاُط الثالث:  �صوت احلرف )ْق( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة         ) 5 دقائق(  النَّ
تقدمي الّن�صاط:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْق( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج ، دوري: 

مرة  )يكرره  هكذ�    بقب�صته  م�صري�ً  )ْق(  �حلرف  :�صوت  قائاًل  �حلرف  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 
ثانية(. 

م: ُي�صري �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن �صكال حرف )ْق( عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكنا )ـْقـ ، ْق( م�صري�ً بقب�صته 
هكذ�   ، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف  �آخر �لكلمة �صاكناً )ـْق ، ْق( ، م�صري�ً بقب�صته هكذ�  .

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل: ما �صوت �حلرِف ؟

. ت: �صوت �حلرِف )ْق(. مع �الإ�صارة   
تطبيق:

كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد �أن  بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْق( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
ت�صرعو� يف نطقه، مع �الإ�صارة  و�لكلمات هي: )وْقت، �أْقد�ر، يْقر�أ، �أِفْق(.

م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ْق
ـــْقـــ

ـــْق

ْق

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �الأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )قـ ، ِقي ، ُقـ ، ُقو ، َقـ ، قا (، فاإذ� �صمع 
ف �أ�صلوب: )دوري،دوركم(.  خطاأ، وظَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِقـ ، ِقي، ْق( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  �صوتيٍّ  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل 
 ، �إناء  ومعناها:   ، ِقدر  �الأوىل:  �لكلمة  معناها:  ويذكر 

و�لثانية: َدِقيُق، ومعناها: طحني ،و�لثالثة : ُلْقَماُن ، ومعناها: ��صم �صخ�ص. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة.

ت: �إناء. معناها:    ت:)ِقدر(   ت: )ِقـْد/ر(.   
ت: طحني. معناها:    ت:)َدْقِيُق(   ت: )َد/قِيـ/ـُق(.  

ت: ��صم �صخ�ص معناها:    ت:)ُلْقمان(   ت: )ُلْقـ/ـما/ن(.  
تطبيق:

م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صوت �ملك�صور عند �صماعه 
هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صوت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ، و�أريد 

�أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )ِقـ/ـَيا/ُم(، )ِقَياُم( - )َر/ِقْيـ/ـب(، )َرِقْيب( - )َوْقـ/ـت(، )وْقت(.

لقـ/ـما/نَد/ِقيـ/ـُقِقْد/ُر

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )قرب، نقود، ورقة، قال ، �أتلو( فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، وظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�أ�صرع، يجب، �أتعلم، �صاحب، يحتاج، فرح، �ملزرعة(، وفقاً للتعليمات 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4(  �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها.  م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )�لقر�ءة( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(.معناها: �لقدرة على قر�ءة �لكالم �ملكتوب.
م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�لقر�ءة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )�لقر�ءة( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )�لقدرة على قر�ءة �لكالم �ملكتوب(.
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الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )منري والقراءة(  

يعتمد تدري�ص �الأنا�صيد يف �ل�صف �الأول على �ل�صماع و�ملحاكاة دون كتابة �لن�ص، وي�صري �ملعلم وفق �خلطو�ت �الآتية:
1- �قر�أ ن�صيد )�إن �صاألتم( قر�ءة �صعرية معربة بحيث تر�عي �أثناء  �لقر�ءة ح�صن �الأد�ء و�لتعبري بالنرب�ت �ل�صوتية �ملمثلة للمعنى.

  -  ن�صيد ) �إن �صاألتم(.
رحيم رحمان  فهو  �إَلِهي         عْن  �صاألتم  �إْن   
عظيم �إن�صان  فهو  نبيي        عْن  �صاألتم  �أو 
كرمي قر�آن  فهو  كتابي     عْن   �صاألتم  �أو 
رجيم �صيطان  فهو  عدوي         عْن  �صاألتم  �أو 

                                       

2- و�صح  �ملعنى �الإجمايل لن�صيد) �إن �صاألتم(:
يتحدث �لن�صيد عن �ل�صفة �لتي ُتعرفنا بكل من : �إلهنا �لذي نوؤمن به وهو�هلل �لرحمن �لرحيم، ونبينا حممد �صلى   
�هلل عليه و�آله و�صلم �الإن�صان �لعظيم بكتابنا �ملقد�ص �لذي نوؤمن به وهو �لقر�آن �لكرمي وبعدونا �لذي يو�صو�ص لنا 

لرنتكب �ملعا�صي وهو �ل�صيطان �لرجيم.
م �لن�صيد بطريقة �لتقطيع �ل�صوتي بو��صطة �لفم ، و�فعل ذلك عدة مر�ت.  3- نغِّ

4- غنِّ �لن�صيد مرة �أو �أكرث ملحنا كي ي�صمعه �لتالميذ ويحاكوك.
ف �إىل جمموعات، وقم بغناء  �لن�صيد و�طلب �إىل �ملجموعات ترديد �لن�صيد من بعدك جمموعة فاأخرى. م �ل�صَّ 5- نظِّ

�أن  تعني  ورة  �ل�صُّ هذه  �أن  و�أخربهم  �ال�صتماعيَّة  �الأن�صودة  عن  �ملعربة  ورة  �ل�صُّ على  كتبهم  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  وجه   -6
ورة، وناق�ص حمتوياتها معهم، ثم �طلب �إليهم �لتغني  ة و�إمنا ن�صيد  و�طلب �إليهم و�صَف �ل�صُّ �ملو�صوع هنا لي�ص ق�صِّ

بالنَّ�صيد مع زمالئهم و�أ�صرهم يف �ملنزل.

ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.
املحادثة: 

قبل  مب�صمونها  �لتنبوؤ  و  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  �مل�صتقلة(  )�لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص   -
قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً باالأ�صئلة �الآتية:

- ماذ� ت�صاهد يف �ل�صورة؟ 
- ما �ملكان �لذي يقف بد�خله �لرجل؟ 

-  ماذ� تتوقع �أن حتكي �لق�صة؟
قراءة الق�صة: )منري والقراءة( 

ة �مل�صتقلة )منري و�لقر�ءة( ثم �أِدْر نقا�صاً م�صتعيًنا باالأ�صئلة �لتالية: نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ

1- م: ماذ� �أعطت �الأم منري�ً ؟ 
2- م: �أين تقع بقالة لقمان؟

3- م: من �لذي قر�أ �لورقة ؟ 
4- ماذ� كتبت �الأم يف �لورقة

5- م: ماذ� قرر منري؟ 
6- كيف ن�صبح قادرين على �لقر�ءة؟

ت: نقود�ً وورقاً.
ت: قرب �لبيت. 

ت: ولد يقف بجانب �لبقالة.
ت: قدر ، دقيق.

ت: �أن يتعلم �لقر�ءة.
ت: بالذهاب �إىل �ملدر�صة و�لتعلم، )تقبل �أية �إجابة معقولة(.

الأ�صئلة: 
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اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ق( مع حروف �أخرى �صبق در��صتها و�صنكتب �حلرف باأ�صكاله �ملختلفة ) بد�ية ــ 

و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )ق( ��صمه )قاف( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �الأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �الآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )قرب، نقود، دقيق، برقوق(
بورة. ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �الأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )قرب، نقود، دقيق، برقوق(

ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

كتابة كلمات بها احلرف )ق( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  نَبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ـ، �صا( املفتوح واملمدود بالألف ر�س )4(: حرف )�صَ الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1( �لوحدة)2(. 

تقدمي الن�صاط:
م: من �ملمكن للُمَعلِِّم �أْن ي�صاأَل �لتَّالِمْيذ عن �أ�صماء �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص( باأية حركة كان، ويقدم �لتغذية 

�لر�جعة.
ـ،�صـا()مفتوحاً، وممدوًد� باالألف( فاإذ� كان فيها  �صَ م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
بَّابتني  ، و�إذ� كان فيها �صوت )�صا( ممدود�ً باالألف �أ�صريو� بال�صَّ بابة هكذ�  ـ(  �أ�صريو� باإ�صبع �ل�صَّ �صوت �حلرف )�صَ

   . لالأعلى هكذ� 
منوذج، دوري: 

ـ،�صـا(.  م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�صَ
.) بابة �إىل �الأعلى، هكذ� ) ـ(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ ديق( فيها �صوت )�صَ م: كلمة )�صَ

.) بَّابتني �إىل �الأعلى، هكذ� ) ام( فيها �صوت )�صا(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ م: كلمة )�صَ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

ـ( مفتوحاً يف �لكلمة، وباأ�صبعي  بابة �إىل �أعلى هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�صَ م: �الآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �الأعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )�صا( ممدود�ً باالألف يف �لكلمة.  �ل�صَّ

ت:  . ديق(.     م: )�صَ
ت:  . ام(.     م: )�صَ

تطبيق:
يد،�صادق(.  م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )�صَ

ة )منري والقراءة(.                 الزمن: )5 ( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

ـ ـ �صا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(   )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )�صَ

ـ،�صا( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( اِن :�صوت احلرف )�صَ �َصاُط الثَّ النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  باالألف  وممدود�  َمْفُتوًحا  ـ،�صا(  )�صَ �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )�صـَ(.

ُره  ـ ( مفتوحاً م�صري�ً با�صبعه �ل�صبابة �إىل �الأعلى هكذ�  ، )ُيَكرِّ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )�صَ م: ُي�ٍصرْيُ
ة ًَثاِنَيًة(.  َمرَّ

وي�صري    ) ـ  )�صَ َمْفُتوًحا  �لكلمِة  بد�يِة  يف  ياأتي  ِعْنَدَما   ) ـ  )�صَ �حلرف  �صكل  هذ�  �صارًحا:   �للوحة  �إىل  �ملَُعلُِّم/ُة  ُي�ٍصرْيُ م: 
ـ، ـ�صـ( وي�صري  بال�صبابة �إىل �أعلى  بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة َمْفُتوًحا)�صَ

 . بابة �إىل �أعلى هكذ�  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا ف�صكاله )�َص، ـ�َص( وي�صري بال�صَّ ، �أمَّ  هكذ� 

ـــ �صَ
ـــ ـــ�صَ

ـــ�َس

ـــا�َص �صَ

ـــا ـــ�صَ

�صا
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�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل: �صوت �حلرف �ملمدود باالألف )�صا(  م: ثم يناق�ص �ل�صوت �ملمدود )�صا( �لتايل: دوري: ُي�ٍصرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بَّابتنِي �إىل �الأعلى هكذ�   )ُيَكرِّ م�صري�ً بال�صَّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ،  م: هذ� �صكل �حلرف )�صا( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� باالألف )�صا( م�صري�ً بال�صَّ
ا  بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ، �أمَّ وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� باالألف )�صا،ـ�صا( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود� باالألف ف�صكاله )�صا،ـ�صا( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

وُت �حلرِف؟ مع �الإ�صارة  ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �صُّ م: دوركم. ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�إىل �ملفتوح هكذ�  و�الإ�صارة للممدود هكذ�  مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ـ،�صا(. ت: )�صَ
تطبيق:

ـ،�صا( بحركة �ل�صبط )�لفتحة، �أو ممدود�ً  وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )�صَ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
د،  رَب، َق�َصد، َر�صَ باالألف( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )�صَ

( )�صام، �أ�صالة، �أن�صار، ع�صا، ر�صا�ص(. ، ن�صَّ ر�صَّ
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )ُقـ ، قو ، ِقـ ، ِقي ، ْق ، َقـ ، قا( �لتي �صبق در��صُتها.

ـ ، �صا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها.  الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�صَ

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م:يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات: وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة 
وينطقه، ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة ثم 
�صخ�ص،  ��صم  ومعناها:  اِبُر،  �صَ �الأوىل:  معناها:  ويذكر  مكتملة  �لكلمة  يقر�أ 
ر   )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل  �أو ح�صَ َل  ، ومعناها: جاء  و�لثانية: َو�صَ

كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:��صم �صخ�ص معناها:    ت:) �صابر   (   ا/ِبـ/ـُر(    ت: )�صَ
ت:جاء �أو ح�صر معناها:    ل(   ت:) َو�صَ ـ/ــَل (    ت: )َو/�صَ

ـ/ـَل َو/�صَ ا/ِبـ/ـُر �صَ
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املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )لقمان، قدر، دقيق، قرب، نقود( فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

تطبيق:
م:  دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صوت �ملفتوح عند �صماعه 
هكذ� :  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود باالألف عند �صماعه هكذ�  ، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات 

ْيـ/ـد(، )�صيد(- )�صا/م(، )�صام(. هي: )�صَ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�لقر�ءة، �أتعلم، �صاحب ، �أ�صرع، يجب(، وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف 
�خلطوة رقم )4(  �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها.  م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
م: دوري: هذه كلمُة )�َصَمك( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )حيو�ن يعي�ص يف �ملاء(.

م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�َصَمك( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )�صمك( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )حيو�ن يعي�ص يف �ملاء(.

م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: َد�ِخل، ومعناها: ميثلُه �ملعلم وكلمة: �لتُّونة، ومعناها: ��صم نوع من �أنو�ع �ل�صمك. 

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.
ديقان( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء. ة )�ل�صَّ   ِ�ْحِك ق�صّ

كان �أحمد و�أ�صامة �صديقني يدر�صان يف �صف و�حد وكانا ال يفرتقان. ، ويف يوم ذهبا يف رحلة مدر�صية ومل يتحدث 
�أحدهما �إىل �الآخر فالحظ زمالوؤهما �أنهما متخا�صمان.

حاول �أ�صدقاء �أحمد و�أ�صامة �ل�صلح بينهما، وبعد نقا�ص عرف �ل�صديقان �أن زميلهما �صليما نقل كالما غري �صحيح 
�إىل كل منهما، مما �صبب �خل�صام، ت�صالح �ل�صديقان وقرر� �أال يخت�صمان مرة �أخرى ب�صبب �أي كالم ي�صمعانه ويوؤثر على 

�صد�قتهما.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- م: ما �لذي ح�صل الأحمد و�أ�صامة بعد �أن كانا ال يفرتقان ؟
2- م: ماذ� فعل �أ�صدقاء �أحمد و�أ�صامة ؟

3- م: من �لذي عمل على �إف�صاد �صد�قة �أحمد و�أ�صامة ؟
4- م: ماذ� �صتفعل �إذ� �بتعد �صديقك عنك ؟ 

ت: �أ�صبحا ال يتحدثان �إىل بع�صهما ومل يعود� �صديقني.
ت: حاولو� �ل�صلح بينهما.

ت: �صليم.
ت: �أناق�صه و�أعرف �الأ�صباب )تقّبل �الإجابات �ملعقولة كافة(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها معهم،  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )�ل�صديقان( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ
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و( امل�صموم واملمدود بالواو ـ،�صُ ر�س )5(: حرف )�صُ الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( �لوحدة )2( �لدر�ص )1(.

تقدمي الن�صاط:
م: من �ملمكن للُمَعلِِّم �أْن ي�صاأَل �لتَّالِمْيذ عن �أ�صماء �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص( باأي حركة كان، ويقدم �لتغذية �لر�جعة.

كان  فاإذ�  بالو�و(  وممدوًد�  )م�صموماً  ـ،�صو(  �صُ م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف  بابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  ـ( م�صموًما �أ�صريو� بال�صَّ فيها �صوت �حلرف )�صُ

بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  .     )�صو( ممدود�ً بالو�و �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

ـ،�صو(.  م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�صُ
.) ـ(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها، هكذ� ) ندوق( فيها �صوت )�صُ م: كلمة )�صُ

.) بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما، هكذ� ) ورة( فيها �صوت )�صو(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ م: كلمة )�صُ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

ـ( م�صموماً،  �إذ� �صمعتم �صوت )�صُ �إىل �الأمام مع تدويرها    بال�صبابة  �أعينكم، و�أ�صريو�  باإغما�ص  م: �الآن قومو� 
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�صو( ممدود�ً بالياء.  و�أ�صريو� بال�صَّ

ت:  . ندوق(.     م: )�صُ
. ت:  ورة(.      م: )�صُ

تطبيق:
دور، ق�صور( . م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )�صُ

ة )منري والقراءة(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

ـ، �صو( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(      )5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )�صُ

ـ، �صو( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة    )5 دقائق( �َصاُط الثان :�صوت احلرف )�صُ النَّ
تقدمي الن�صاط:

بالو�و  وممدوًد�  م�صموًما  �صو(  ـ،  )�صُ �حلرِف  �صوت  على  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
باأَ�ْصَكاِلِه �لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 
ـ( م�صموًما م�صري�ً با�صبعه �ل�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )�صُ م: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ
ـ( م�صري�ً بال�صبابة �إىل �الأمام  ـ( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموًما �صُ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )�صُ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل �الأمام مع تدويرها  ـ( م�صري�ً بال�صَّ ـ، �صُ مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )ـ�صُ

بابة �إىل �الأمام مع تدويرها  .  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما ف�صكاله )ـ�ُص، �ُص( م�صري�ً بال�صَّ  ، �أمَّ
م: ثم يناق�ص �ملمدود كالتايل:

مع  �الأمام  �إىل  بَّابتنِي  بال�صَّ م�صري�ً  )�صو(  بالو�و  �ملمدود  �حلرف   قائاًل:�صوت  �حلرف  �إىل  �ملَُعلُِّم/ُة  ُي�ٍصرْيُ دوري:  م: 

ـــ �صُ
ـــ ـــ�صُ

ـــ�ُس

ـــو�ُص �صُ

ـــو ـــ�صُ

�صو
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات:.
�أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�صحب  م: وُي�ِصرْيُ 
�إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر 
ْنُدوُق، ومعناها:  و�لثانية:�صُ ��صم رجل،  �الأوىل: من�صور، ومعناها:   معناها: 

قف�ص مغلق. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: ��صم رجل معناها:    وُر(   ت:)َمْن�صُ و/ُر(    ت: )َمنـ/ـ�صُ
ت: قف�ص مغلق معناها:    ْنُدوُق(   ت:)�صُ نـ/ـُدو/ُق(    ت: )�صُ

تطبيق:
عند  �مل�صموم  �ل�صوت  �إ�صارة  ��صتخد�م  مع  بالكلمة  كل حرف/مقطع  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
بَّابتني هكذ�  ،  �صماعه مع تدوير �ل�صبابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ

ـ/ـقو/ُر(، )�صقور( - )ُقـ/�صو/ُر (، )ق�صور(. و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )�صُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ تدويرهما هكذ�  )ُيَكرِّ
مع  �الأمام  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صري�ً  )�صو(  بالو�و  ممدود�ً  �لكلمِة  بد�يِة  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  )�صو(  �حلرف  �صكل  هذ�  م: 
�إىل  بَّابتني  بال�صَّ ـ�صو( م�صري�ً   ، �لكلمة ممدوًد� بالو�و )�صو  ياأتي يف و�صط  ِعْنَدَما  ، وهذ�ن �َصْكاله ُ  تدويرهما  
م�صري�ً  ـ�صو(  )�صو،  ف�صكاله  بالو�و  ممدود�ً  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  اِعْنَدَما  �أمَّ  ، تدويرهما   مع   �الأمام 

بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما       .  بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوت ُ�حلرِف؟ مع ��صتخد�م �الإ�صارة م: دوركم.ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
ـ ، �صو(، مر�عني �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني. ت:  )�صُ

تطبيق:
�أو  )�ل�صمة،  �ل�صبط  ( بحركة  ـ، �صو  لل�صوت )�صُ �ملختلفة  �الأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
ممدود�ً بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي:)�صقور، ف�صو�ص، 

ورة، ق�صور، �صر�صور(. �صُ
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ـ ، �صو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها.  الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�صُ

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

و/ُر ْنـ/ـُدو/قَمْنـ/ـ�صُ �صُ
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�صابر،  لقمان،  دقيق،  قدر،  )نقود،  �َصاِبًقا، وهي:  در�صوها  �لتي  �ملزج  كلمات  �لّتالميذ  �ملعلِّم/ة مع  ير�جع  املراجعة: 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. و�صل( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�أ�صرع، يجب، �أتعلم، �صاحب، �لقر�ءة، د�خل، �صمك، �لتونة(،  وفقاً 
للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4(   �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

ر( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : هات معك �صيئاً. م: دوري: هذه كلمُة )�أَْح�صِ
ر( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(.  م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�أَْح�صِ

ْر( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: )�أَْح�صِ
م:  ما َمْعَناَها؟

ت: هات معك �صيئاً.
م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �ُصوُق، ومعناها : مكان لبيع �الأ�صياء وكلمة: ُخْذ، ومعناها:  تناول.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

ة )�إ�صر�ر �حلمام( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
طار �صرب من �حلمام يبحث عن غذ�ء، و�أخذ يتنقل من مكان �إىل �آخر دون  فائدة، فاحلقوُل غرُي مزروَعٍة و�الأ�صجاُر 
م�ِص ر�أت �حلماُم �أور�َق �صجٍر تك�صو بقعًة �صغريًة من �الأر�ص، وعندما �قرتبت  ِر �الأمطاِر، وقبَل غروِب �ل�صَّ ياب�صٌة ب�صبب تاأخُّ
منها ر�أت حبوًبا متناثرًة فوَق �الأور�ق، فاأ�صرعت �إىل �لتقاطها لُت�صبع جوَعَها، لكن �حَلَماَم �كت�صف �أنَُّه َوَقَع يف �صبكِة �صّياٍد، 
�أن تبد�أ جميُع �حلمام بتمزيق خيوط �ل�صبكة بقوة، و�أن تقوم كلُّ حمامة بتمِزيق �خليوَط �لتي  فاأ�صارْت كبريُة �حلمام 

حولها باإ�صر�ر وعزمية، فما �إن طلع �لفجر حتى مزقت �حلماُم كلَّ خيوط �ل�صبكة ، وطارت م�صرعًة.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- م: عّم كان يبحث �صرب �حلمام؟
2- م:  ملاذ� غّطى �ل�صياد �ل�صبكة باأور�ق �ل�صجر ؟

3- كيف جنا �حلمام ؟
بها �حلمام من  �أن تنجو  �أخرى ميكن  4- م: هات فكرة 

�صبكة �ل�صياد ؟
ر�ص �لذي ��صتفدناه من �لق�صة؟   5- م: ما �لدَّ

ت:  يبحث عن غذ�ء
ت: حتى ال تر�ها �لطيور فتهرب.

ت:  باال�صتمر�ر يف نقر �ل�صبكة بقوة، حتى متزقت.
ت: تقبل �إّية �إجابة معقولة.

�إّية  )تقبل  �مل�صتحيل.  حتقيق  من  ميكن  �الإ�صر�ر  ت: 
�إجابة معقولة(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )�إ�صر�ر �حلمام( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم. معهم، ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�َصهم وم�ْصكهم 

�الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )�ص( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )�ص( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف )�ص( ��صمه )�صاد( نكتبه يف �أو�صاعه �ملختلفة هكذ� )�صـ، ـ�صـ ، ـ�ص ، �ص(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف 
ف رقم )1(. �ل�صّ

م: 
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )�ص( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �الآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف ) �ص ( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: �الآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم  مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م:  وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا : كتابة حرف )�س( ِباأَ

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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اكن )�س( ـ ،�صي( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ ر�س )6(: حرف:)�صَ الدَّ

ر�ص )1( �لوحدة)2(. ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( �لدَّ يتم مر�جعة �لق�صَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص(.

ـ ، �صي، �ْص( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها  م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )�صِ
ـ( مك�صور�ً  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة �إىل �الأ�صفل هكذ�  ، و�إذ� كان فيها �صوت )�صي( ممدود�ً بالياء  �صوت �حلرف )�صِ

. بَّابتني �إىل �الأ�صفل هكذ�   و�إذ� كان فيها �صوت )�ْص( �صاكناً �أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

ـ ، �صي ،�ْص(. م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )�صِ
ـ(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأ�صفل، هكذ�. ْدق ( فيها �صوت )�صِ م: كلمة )�صِ

بَّابتني �إىل �الأ�صفل، هكذ�.   ة( فيها �صوت )�صيـ(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ رْيَ م: كلمة )�صِ
ر( فيها �صوت )�ْص(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة �ليد هكذ�.        م: كلمة )َن�صْ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
�لكلمة،  يف  مك�صور�ً  ـ(  )�صِ �صوت  �صمعتم  �إذ�  هكذ�    �أ�صفل،  �إىل  بال�صبابة  و�أ�صريو�  �أعينكم،  باإغالق  قومو�  �الآن  م:. 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�صي( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�صة �ليد  وباأ�صبعي �ل�صَّ

هكذ�    �إذ� �صمعتم �صمعتم �صوت )�ْص( �صاكناً.
ت:  ْدق (.     م: ) �صِ
ت:  رَية(.     م: ) �صِ

ت:    ر(.     م: ) َن�صْ
تطبيق:

ر(. ل، َب�صري، ِم�صْ م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )َي�صِ

ة )منري والقراءة(.             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.            الزمن: ) 15( دقيقة

ـ ، �صي ،�ْس( �صماًعا )الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق( الّن�صاط الأّول: متييز �صوت احلرف )�صِ

ـ ، �صي( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( �َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )�صِ النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

ـ، �صي( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة. م: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )�صِ
منوذج، دوري : 

ـ( مك�صور�ً م�صري�ً باإ�صبعه  م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف )�صِ
ره مّرة ثانيًة(.   بابة �إىل �الأ�صفل هكذ�     )يكرِّ �ل�صَّ

ـ(، م�صرًي� بال�صبابة  ـ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )�صِ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )�صِ
ـ( م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما  ـ ـ ـ�صِ �إىل �أ�صفل  وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )�صِ

�ِس
ــ ـــ�صِ

ـــ�ِس

ي�ِص �صِ ي �صِ
ي ـــ�صِ
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�َصاُط الثالث: )�صوت احلرف )�ْس( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة( ) 5 دقائق(  النَّ
تقدمي الّن�صاط:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )�ْص( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج ، دوري: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف)�ْص( م�صري�ً بقب�صته هكذ�   )يكرره مرة ثانية(. 

ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�ُصوًر� ، ف�صكاله: )�ِص ، ـ�ِص(. م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  ثم يناق�ص �ملمدود كا �الآتي :
�إىل �الأ�صفل هكذ�   بَّابتني  بال�صَّ ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف �ملمدود بالياء )�صي( م�صري�ً  م: دوري: 

ره مّرة ثانيًة(.     )يكرِّ
يـ(،م�صرًي�  م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة  �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )�صي( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء )�صِِ
بَّابتني  يـ ،ـ �صيـ( م�صرًي� بال�صَّ بَّابتني �إىل �أ�صفل  وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء )�صِ بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل  �إىل �أ�صفل    �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدوًد� بالياء ، ف�صكاله: )�صي، ـ�صي(. م�صرًي� بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟ م�صتخدماً 

�الإ�صارة.
ـ ، �صي(. مع �الإ�صارة للمك�صور هكذ�    و�ملمدود هكذ�  ، مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني. ت: )�صِ

تطبيق:
�أو  »�لك�صرة  بط  �ل�صّ بحركة  ، �صي(  ـ  )�صِ للحرف  �ملختلفة  �الأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�ّصريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالياء« يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �الإ�صارة �ملنا�صبة، و�لكلمات، هي: )�صرية، ر�صيف، 

، �ح�ِص (. ر، قا�ِصِ د�م، نا�صِ ل، �صَ ق�صري، قمي�ص، �لقا�صي(، )و��صِ
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ـ( م�صري�ً  ـ، �صْ م: ُي�صري �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن  �صكاله حرف )�ْص( عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكنا ) ـ�صْ
بقب�صته هكذ�   ، �أما هذ�ن �صكاله يف �أخر �لكلمة �صاكناً )�ْص ، ـ�ْص( ، م�صري�ً بقب�صته هكذ�  .

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟

. ت: �صوت �حلرِف )�ْص ( مع �الإ�صارة   
تطبيق:

كون »يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط« �ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )�ْص( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
فر، �حِر�ْص(. �ْص ، �أ�صْ ر، �أْق�صُ �أن ت�صرعو� يف نطقه، مع �الإ�صارة   و�لكلمات هي: )َق�صْ

م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

�ْس
ــ ـــ�صْ

ـــ�ْس

�ْص

و(، فاإذ� �صمع خطاأ،  ـ ، �صُ ـ ، �صا ، �صُ املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �الأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )ْق ، �صَ
ف ��صلوب: )دوري،دوركم(.  وظَّ
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ـ ـ �صي ،�ْس( واحلروف التي �صبق له درا�صتها.  الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�صِ

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  �صوتيٍّ  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل 
، ومعناها: منطقة  �الأوىل: �صرية  :�لكلمة  ويذكر معناها 

دقاء، ومعناها:  رفقاء و�أ�صحاب. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني  ل ، ومعناها: يح�صر ، و�لثالثة : �أ�صْ يف عدن  ، و�لثانية: ي�صِ
مع كل كلمة(.

  ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت:منطقة يف عدن معناها:    ت:)  �صرية (   يـ/ـِر/ة(.   ت: )�صِ
ت: يح�صر �أو ياأتي معناها:    ُل(   ت:)َي�صِ ـ/ـُل(.   ت: )َيـ/ـ�صِ
ت:رفقاء و�أ�صحاب معناها:    دقاء(   ت:)�أ�صْ ـ/ـِد/قا/ء(   ت:)�أَ�صْ

تطبيق:
عند  �ملك�صور  �ل�صوت  �إ�صارة  ��صتخد�م  مع  بالكلمة  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
�صماعه  عند  اكن  �ل�صَّ وت  �ل�صَّ و�إ�صارة  هكذ�    �صماعه  عند  بالياء  �ملمدود  �ل�صوت  و�إ�صارة  هكذ�    �صماعه 
رُي( -  يـ/ـُر(، )َق�صِ ـ/ـُر(، )نا�صر( -  )َقـ/ـ�صِ ، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: ) نا/�صِ هكذ�  

َدُق(. ـ/ـَد/ُق(، )�أ�صْ )�أ�صْ

من�صور،  و�صل،  �صابر،  )لقمان،  وهي:   ، �َصاِبًقا  در�صوها  �لتي  �ملزج  كلمات  �لّتالميذ  مع  �ملعلِّم/ة  ير�جع  املراجعة: 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صندوق( فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ

ـ/ـُل ـ/ـِد/َقا/ُءَيـ/ـ�صِ اأَ�صْ يـ/ـَر/ُة �صِ
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املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�لقر�ءة، �صمك، د�خل، �لتونة، �أح�صر، خذ، �صوق(،  وفقاً للتعليمات 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة)2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  هذه  �صرتوَن  الأّنكم  �أ�صو�تها؛  من  بداًل  �أ�صكالها  با�صتخد�م  جديدًة  كلمات  �َصنتعّلم  �ليوم  م: 
معناها.

م: دوري: هذه كلمُة )�ْعَتَذَر(  )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(. معناها: تاأ�صف
م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�ْعَتَذَر( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )�عتذر( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )تاأ�صف(.
م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: ي�صرتي، ومعناها : يدفع �ملال ل�صر�ء �صيئ ما.

ر�جع تنفيذ �لن�صيد وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم: )5( �لدر�ص )3( �لوحدة )6(.
ن�صيد ) �إن �صاألتم(.

رحيم رحمان  فهو  �إَلِهي       عْن  �صاألتم  �إْن   
عظيم �إن�صان  فهو  نبيي       عْن  �صاألتم  �أو 
كرمي قر�آن  فهو  كتابي     عْن  �صاألتم  �أو 
رجيم �صيطان  فهو  عدوي       عْن  �صاألتم  �أو 

                                       

�ملعنى �الإجمايل لن�صيد ) �إن �صاألتم(:
ونبينا حممد  �لرحيم،  �لرحمن  وهو�هلل  به  نوؤمن  �لذي  �إلهنا   : بكل من  ُتعرفنا  �لتي  �ل�صفة  �لن�صيد عن  يتحدث   
�صلى �هلل عليه و�صلم �الإن�صان �لعظيم وبكتابنا �ملقد�ص �لذي نوؤمن به وهو �لقر�آن �لكرمي وبعدونا �لذي يو�صو�ص لنا 

لرنتكب �ملعا�صي وهو �ل�صيطان �لرجيم.

ة: )�صابر والبلبل(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لدر�ص )1(  �لوحدة )2(.

املحادثة: 
�لتنبوؤ  و  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  و�لبلبل(  )�صابر  �مل�صتقلة(  )�لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص   -

مب�صمونها قبل قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً باالأ�صئلة �الآتية:
-  �صف �ل�صورة.

- ماذ� يحمل �لولد يف يديه؟
- ماذ� تتوقع �أن حتكي �لق�صة؟

قراءة الق�صة: )�صابر والبلبل( 
ة �مل�صتقلة )�صابر و�لبلبل( ثم ِدْر نقا�صاً م�صتعيناًَ باالأ�صئلة �لتالية: نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ
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1- م: �إىل �أين ذهب �صابر ؟ 
2- م: ماذ� �أح�صر �صابر من �ل�صوق ؟ 

3- م: ملاذ� مل ي�صرت �صابر �صمك �لتونة؟
4- ما ر�أيك بت�صرف �صابر؟

5- م: ماذ� كنت �صتفعل لو كنت مكان �صابر؟ 
6- ملاذ� �عطى �لو�لد �صابر�ً نقود� مرة �أخرى ؟

7- ملاذ� مل يعاقب �لو�لد �صابر�ً على فعلته؟

الأ�صئلة: 
ت: �صوق �صرية.

ت: بلبل د�خل �صندوق.
ت: الأن �صابر�ً يحب �لبالبل فا�صرتى بلبال بداًل من �ل�صمك.

ت: تقبل �أية �إجابة منا�صبة. 
ت: كنت ��صرتيت ما طلب و�لدي ) تقبل �الإجابة �ملعقولة(.

ت: كي ي�صرتي �صمك تونة.
ت: الأنه �صعر بالندم و�عتذر عما فعل.

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )�ص( مع حروف �أخرى �صبق در��صتها و�صنكتب �حلرف باأ�صكاله �ملختلفة ) بد�ية ــ 

و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )�ص( ��صمه )�صاد( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �الأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء  كما  م: �الآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

ر ، ِمق�ص ، مر�صو�ص( �أكتب)وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )�صابر، ق�صْ
بورة. ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �الأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ر ، ِمق�ص ، مر�صو�ص(. ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )�صابر، ق�صْ

ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة �إىل �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )�س( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )7(: حرف )َفـ ، َفا( املفتوح واملمدود بالألف  الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم  )1( �لوحدة)2(. 

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  باأية حركة كان، ويقدم  �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ف(  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  �أْن ي�صاأَل  للُمَعلِِّم  م: من �ملمكن 

�لر�جعة.
َفـ، فا( )مفتوحاً، وممدوًد� باالألف( فاإذ� كان فيها  م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
بَّابتني  ، و�إذ� كان فيها �صوت )فا( ممدود�ً باالألف �أ�صريو� بال�صَّ �صوت �حلرف )َفـ(  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة هكذ� 

    . لالأعلى هكذ� 
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َفـ، فا(. 
.) م: كلمة )َفَقَد( فيها �صوت )َفـ(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأعلى، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �الأعلى، هكذ� ) م: كلمة )َفاَر( فيها �صوت )فا(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بابة �إىل �أعلى هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )َفـ( مفتوحاً يف �لكلمة، وباأ�صبعي  م: �الآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �الأعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )فا( ممدود�ً باالألف يف �لكلمة.  �ل�صَّ

ت:  . م: ) َفَقد (.    
ت:  . م: ) َفاَر (.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )َفن، فاتن(. 

ة )�صابر والبلبل(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )َفـ ،فا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(         )5 دقائق(

اِن )�صوت احلرف ) َفـ ،فا ( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة( )5 دقائق( �َصاُط الثَّ النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  باالألف  وممدود�  َمْفُتوًحا  فا(  )َف،  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج   دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )َفـ(.

ُره  بابة �إىل �الأعلى هكذ�  ، )ُيَكرِّ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل: �صوت �حلرف )َفـ ( مفتوحاً م�صري�ً باإ�صبعه �ل�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
ة ًَثاِنَيًة(.  َمرَّ

�ملَُعلُِّم/ُة  �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )َفـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة َمْفُتوًحا  )َفـ ( وي�صري  بال�صبابة  م: ُي�ٍصرْيُ
�إىل �أعلى هكذ�  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة َمْفُتوًحا)َفـ ،ـفـ( وي�صري  بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  ، 

َفـــ
ـــَفـــ

ـــَف

َفـــاَف

ـــَفـــا

فا



الوحدة ال�ساد�سة 240

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م:يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات.
�أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�صحب  م: وُي�ِصرْيُ 
�إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر 
كر��صات.  دفاتر، ومعناها:   و�لثانية:  �أعلى،  �الأوىل: فوق، ومعناها:  معناها: 

)يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

معناها:       ت:�أعلى ت:)فوق(  ت: )َفو/ق(  
معناها:       ت:�لكر��صات �لتي نكتب فيها وميثل �ملعلم باأخذ دفرت. ت:)دفاتر(  ت: )َد/فا/ِتـ/ـر( 

 . ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا ف�صكاله )َف، ـَف( وي�صري بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  �أمَّ
م: ثم يناق�ص �ل�صوت �ملمدود ) فا( كالتايل: 

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�   �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود باالألف )فا( م�صري�ً بال�صَّ م: دوري: ُي�ٍصرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ )ُيَكرِّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ،  م: هذ� �صكل �حلرف )فا ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� باالألف )فا ( م�صري�ً بال�صَّ
ا  بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ، �أمَّ وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� باالألف )فا ، ـفا( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود� باالألف ف�صكاله ) فا، ـفا ( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

وُت �حلرِف؟ مع �الإ�صارة  ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �صُّ م: دوركم. ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�إىل �ملفتوح هكذ�  و�الإ�صارة للممدود هكذ�  مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ت: )َفـ ،فا(.
تطبيق:

وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )َفـ ، فا( بحركة �ل�صبط )�لفتحة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
َرَف،  باالألف( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )فقر، توقف، �أْقَفل، �صَ

مرَفق()فات، �أقفال، دفاتر، �صفا(.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َفـ ـ فا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

ـ ، �صي( �لتي �صبق در��صُتها. و ، �صِ ـ ، �صُ ـ ، �صا ، �صُ املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )�صَ

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

َد/َفا/ِتـ/ـُرَفو/َق
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تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صوت �ملفتوح عند �صماعه 
هكذ� :  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود باالألف عند �صماعه هكذ�  ، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات 

هي: )َفـ/رْيـ/ـد(، )فريد( - )فا/ِتـ/ـن(، )فاتن(.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )من�صور ، �صندوق ، �صرية ، ي�صل، 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �أ�صدقاء( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

وفقاً  ي�صرتي(،  �عتذر،  �صوق،  �ح�صر، خذ،  �لتُّونة،  د�ِخل،  �لتالية:)�َصمك،  �ل�صائعة  �لكلمات  يتم مر�جعة  املراجعة: 
للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من  �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

َر( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )�أتى معه ب�صيء(. م: دوري: هذه كلمُة ) �أَْح�صَ
َر( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(.  م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�أْح�صَ

َر( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: )�أْح�صَ
م:  ما َمْعَناَها؟

ت: )جلب معه �صيئا( �أو �أتى معه ب�صيء.
م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �الأَيَّام  ، ومعناها :جمع يوم، وهي �أيام �الأ�صبوع.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

ة )�لفر��صة( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
ندوق وروؤية ما بد�خله، مل  ث َنْف�َصُه بفتح �ل�صُّ �أعطت �الأم �إبنها �صعيد�ً �صندوقا ليذهب به �إىل خالته ، ويف �لطريق َحدَّ
ندوِق فاإذ� بفر��صة تخرج من �ل�صندوِق وتطرُي بعيًد�،  ريِق وقاَم بفتِح �ل�صُّ ي�صتطع �صعيد مقاومة تفكريه فجل�ص بجانب �لطَّ

جرة ومل يعد ير�ها. ندوق ولكنَّ �لفر��صَة طارت فوق �ل�صَّ تفاجاأ �صعيد  وحاول �للِّحاَق بالفر��صة الإعادتها �إىل �ل�صُّ
عاد �صعيٌد �إىل �ل�صندوق ونظر بد�خله فوجد ر�صالة، فتح �صعيد �لر�صالة وقر�أها : ) �أختي �حلبيبة لقد �أر�صلت مع �صعيد 
َوَلٌد  فاإنَُّه  ريال  و�أعطيه خم�صمائة  �ل�صندوِق خذيها،  د�خَل  �لفر��صَة  �إذ� وجدِت  رياٍل  بد�خله فر��صة وخم�صمائة  �صندوقاً 

( ندم �صعيد من فعلته وقال: لن �أفتح �الأمانة مرة �أخرى.. �أِمنْيٌ
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ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها معهم،  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )�لفر��صة( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ

1- م: ماذ� فعلت �الأم لتعليم �بنها �الأمانة؟

2- م: ماذ� فعل �صعيٌد بال�صندوق؟

3- م: ماذ� كان يف �ل�صندوق؟

4- م: ملاذ� و�صعت �أم �صعيد فر��صة يف �ل�صندوق؟

5- م: ماذ� تتوقع �أن يفعل �صعيد بعد �أن قر�أ �لر�صالة؟

6- ما ر�أيك ب�صلوك �صعيد يف �لق�صة؟

ت: طلبت �إليه �إي�صال �ل�صندوق �إىل بيت �أختها.

ت: فتحه ليعرف ما بد�خله.

ت: فر��صة ور�صالة ونقود.

ت: حتى تخترب �أمانة �صعيد وتعرف �إذ� فتح �ل�صندوق.

ت: �لقيام باأد�ء �الأمانة )تقبل �أية �إجابات معقولة(.

ت: تقبل �أية �إجابة معقولة.

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ
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ر�س )8(: حرف )ُفـ،ُفو( امل�صموم واملمدود بالواو الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1( �لوحدة )2(.

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  باأي حركة كان، ويقدم  �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ف(  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  ي�صاأَل  �أْن  للُمَعلِِّم  �ملمكن  م: من 

�لر�جعة.
م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف )ُفـ ،فو( )م�صموماً وممدوًد� بالو�و( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف ) ُفو(  �صوت �حلرف )ُفـ( م�صموًما �أ�صريو� بال�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ� 

بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  .     ممدود�ً بالو�و �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ُفـ ،فو(. 
.) م: كلمة )ُفْرن( فيها �صوت )ُفـ(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما ، هكذ� ) م: كلمة )فول( فيها �صوت )فو(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

م�صموماً،  )ُفـ(  �صوت  �صمعتم  �إذ�  تدويرها    مع  �الأمام  �إىل  بابة  بال�صَّ و�أ�صريو�  �أعينكم  باإغما�ص  قومو�  �الآن  م: 
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )فو( ممدود�ً بالياء.  و�أ�صريو� بال�صَّ

ت:  . م: )ُفْرن(.    
. ت:  م: ) فول(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )ف�صول، نافورة( 

ة )�صابر والبلبل(.              الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )ُفـ، فو( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(        )5 دقائق(

)5 دقائق( �َصاُط الثان �صوت احلرف )ُفـ، فو( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   النَّ
تقدمي الن�صاط:

م: �الآَن �صنتعّرف على �صوت �حلرِف )ُفـ، فو( م�صموًما وممدوًد� بالو�و باأَ�ْصَكاِلِه 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 

ُفـــ
ـــُفـــ

ـــُف

ُفـــوُف

ـــُفـــو

فو

بابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ُف( م�صموًما م�صري�ً باإ�صبع �ل�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ

بابة  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُفـ( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموًما )ُفـ( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �الأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )ُفـ ـ ـُفـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �الأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما ف�صكاله )ُف، ـُف( م�صري�ً بال�صَّ �الأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

تدويرها  . 
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُفـ ، فو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

ـ ، �صي ، �ْص ، َفـ ، َفا( �لتي �صبق در��صُتها. ـ، �صو ، �صِ املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )�صُ

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كل  كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  كل حرف/مقطع �صوتي  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها: �الأوىل: فنون، ومعناها:  ��صم 
بنت، و�لثانية: رفوف ، ومعناها: �أدر�ج بع�صها فوق بع�ص. )يكرر �ملعلم ذلك 

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطق كل كلمة 
مقطعة ثم ينطقها مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:��صم بنت معناها:   ت:)فنون(   م:  )ُفـ/ـنو/ن(  
ت:�أدر�ج بع�صها فوق بع�ص معناها:   ت:)رفوف(   ت: )ُر/فو/ف(  

ُر/ُفو/ُف  ُفـ/ـُنو/ُن

م: ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل:
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود بالو�و )فو( م�صري�ً بال�صَّ م: دوري: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ هكذ�  )ُيَكرِّ
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  م: هذ� �صكل �حلرف )فو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و )فو( م�صري�ً بال�صَّ
مع  �الأمــام  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صري�ً  ـفو(   ، )فــو  بالو�و  �لكلمة ممــدوًد�  و�صط  ياأتي يف  ِعْنَدَما  �َصْكاله ُ وهــذ�ن   ،  
�إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صري�ً  ـــفــو(   ، فـو   ( ف�صكاله  بــالــو�و  ممـــدود�ً  �لكلمة  �آخـــر  يف  يــاأتــي  ــاِعــْنــَدَمــا  �أمَّ  ،  تدويرهما  

 . �الأمام مع تدويرهما 
ممار�صةم�صتقلة:

َوَي�ْصاأَُل: ما�صوت ُ�حلرِف؟ م�صتخدماً  �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية(  ِعه  م: دوركم.ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة�إىل �حلرِف يف مو��صِ
�الإ�صارة.

ت:  )ُفـ، فو(، مر�عني �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني.
تطبيق:

وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �الأ�صكال �ملختلفة لل�صوت )ُف، فو( بحركة �ل�صبط )�ل�صمة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه م�صتخدمني �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )ُف�صو�ص، ُقرنُفل، 

يقُف، �إن�صاُف(، )فول، ملفوف، ي�صفو(.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.
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تطبيقُ:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة م�صتخدماً �إ�صارة �ل�صوت �مل�صموم عند �صماعه 
بَّابتني هكذ�  ، و�أريد �أن  مع تدوير �ل�صبابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ

ـ/ـُفو/ُف(، )�صفوف(. و/�ُص (، )ف�صو�ص( )�صُ ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )ُفـ/ـ�صُ

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )�صرية، ي�صل، �أ�صدقاء، فوق، دفاتر( 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�أخ�صر، خذ، �صوق، �عتذر ، ي�صرتي، �الأيام، �ح�صر(، وفقاً للتعليمات 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة)2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدل �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
م: دوري: هذه كلمُة ) �لليل( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )عك�ص �لنهار(.

م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�لليل( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )�لليل( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )عك�ص �لنهار( �أو �لظالم �لذي ننام فيه.

م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )مي�صك( ، ومعناها : يقب�ص على �ل�صيئ وميثلها.

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة)2( .
ة )�صوت �لنقود( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

يف، �صلَّم  �لزبوُن على �صاحب �ملطعم و�صاأله عن ثمن  فتح »�صالح« مطعمُه �صباًحا فَقِدَم �إىل �ملطعِم �أّوُل زبوٍن من �لرِّ
، ثم جل�ص بقرب نافذة تت�صّرب منها ر�ئحة  �إىل �خللف  �لزبوُن، وعاد خطوتني  باألف ريال،�نده�ص  �للحم فقال:  قطعة 
�للَّحم، وكان كلما �صّم ر�ئحة �للحم م�صغ قطعة من �لفطرية �لتي بيده حتى �أكمل �لفطرية ، وحمد �هلل، وقبل �أن ين�صرف 
��صتوقَفه �صاحُب �ملطعم وطلب �إليه دفع �حل�صاب، فقال له �لزبوُن: �أنا �أكلت فطريتي م�صتعيناً بر�ئحة �للحم ، قال �صاحب 
�ملطعم : يجب عليك دفع �حل�صاب ما دمت قد �صممت حلمي �للذيذ، فاأخرج  �لزبون ع�صرين ريااًل معدنياً و�أخذ ُيقلِّبها بني 
يديه، ُثمَّ رمى بها عالًيا، وحني �صقطت على �الأر�ص �أحدثت �صوًتا، ثّم قال ل�صاحب �ملطعم: لقد �صممُت حلمك كما �صمعَت 

�صوَت نقودي، و�صوُت نقودي هو �حل�صاُب �لذي طالبتني بدفعه .

1- م: ما معنى زبون ؟
2- كم ثمن قطعة �للحم يف مطعم �صالح ؟

قطعة  ثمن  �أن  علم  عندما  �لزبون  فعل  ماذ�  م:   -3
�للحم �ألف ريال ؟

4- م: ملاذ� طلب �صاحب �ملطعم من �لزبون نقود�ً ؟
5- م: كيف دفع �لزبون ثمن ر�ئحة �للحم ؟

ت: �ل�صخ�ص �لذي ياأتي للمحل لغر�ص �ل�صر�ء.
ت: �ألف ريال.

ت: كان ي�صم ر�ئحة �للحم �ملطبوخ ومي�صغ قطعة من �لفطرية.

ت: الأنه �صم ر�ئحة �للحم من مطعمه.
ت: رمى ع�صرين ريااًل معدنياً على �الأر�ص وكان �صوتها ثمن 

ر�ئحة �للحم.

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   �حك �لق�صّ
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ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )�صوت �لنقود( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  معهم، ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�ْصكهم 

�الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف ) ف  ( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف ) ف ( باأ�صكاله �ملختلفة. 

ف  م: �حلرف )ف( ��صمه )فاء( نكتبه يف �أو�صاعه �ملختلفة هكذ� )فـ ، ـفـ ، ف ، ـف(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ
رقم )1(.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )فـ ، ـفـ ، ف ، ـف( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �الآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف ) ف ( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: �الآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم  مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
م:  وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة حرف )ف ( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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اكن )ْف( ر�س )9(: حرف:)ِفـ ، يف( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص )1( �لوحدة)2(. يتم مر�جعة �لق�صَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ف(.

م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )ِفـ ـ يف ،ْف( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت )فو( ممدود�ً بالياء  بابة �إىل �الأ�صفل هكذ�  �صوت �حلرف )ِفـ( مك�صور�ً  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صَّ

. بَّابتني �إىل �الأ�صفل هكذ�  و�إذ� كان فيها �صوت )ْف( �صاكناً فاأ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )ِفـ ـ يف ،ْف(.
م: كلمة )ِفر�ر ( فيها �صوت )ِف(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأ�صفل، هكذ�. 

بَّابتني �إىل �الأ�صفل، هكذ�.      م: كلمة )�صفري( فيها �صوت )يف(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ْفر( فيها �صوت )ْف(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة �ليد هكذ�.        م: كلمة )�صِ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م:. �الآن قومو� باإغالق �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِفـ( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )يف( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �إذ�  �ل�صَّ

�صمعتم �صمعتم �صوت )ْف( �صاكناً.
ت:  م: )ِفر�ر(.    
ت:  م: ) �صفري(.    

ت:    ْفر(.     م: ) �صِ
تطبيق:

م:يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )ِفد�ء، مفيد، �أْفنان(.

ة )�صابر والبلبل (.           الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 15( دقيقة

)5 دقائق( الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )ِفـ ـ يف ،ْف( �صماًعا(    

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف ) ِفـ، يف( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

م: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ِفـ /يف( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف ) ِفـ( مك�صور�ً م�صري�ً با�صبعه 
ره مّرة ثانيًة(.   �ل�صبابة �إىل �الأ�صفل هكذ�     )يكرِّ

م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )ِفـ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )ِفـ(،م�صرًي� بال�صبابة 
�إىل �أ�صفل  وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� ) ِفـ ، ـِفـ( م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما 

ِف
ـــِفــ

ـــِف

ِفـيِف ِفـي
ـــِفي
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�َصاُط الثالث: )�صوت احلرف )ْف( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة(  ) 5 دقائق(  النَّ
تقدمي الّن�صاط:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْف(�َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج ، دوري: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف)ْف( م�صري�ً بقب�صته هكذ�   )يكرره مرة ثانية(. 

ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�ُصوًر� ، ف�صكاله: )ـِف، ِف (. م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  ثم يناق�ص �ملمدود كالتايل :
بَّابتني �إىل �الأ�صفل هكذ�      م: دوري: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف �ملمدود بالياء )يف( م�صري�ً بال�صَّ

ره مّرة ثانيًة(.   )يكرِّ
م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة  �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف ) يف ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء ) يف(،م�صرًي� 
بَّابتني  بَّابتني �إىل �أ�صفل    وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء )ِفـيـ ، ـفيـ( م�صرًي� بال�صَّ بال�صَّ
�إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صرًي�  ـفي(.   ، )يف  ف�صكاله:  بالياء،  ممدوًد�  �لكلمة  �آخر  يف  ياأتي  عندما  �أّما  �أ�صفل       �إىل 

�أ�صفل 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:

مع  ؟  �حلرِف  �صوت  ما  وي�صاأل:   �لكلمة(،  ونهاية  و�صط،  )بد�ية،  �ملختلفة  مو��صعه  يف  �حلرف  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 
��صتخد�م �الإ�صارة.

، مر�عني )خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني(. ت: )ِفـ ،ِفـي(. مع �الإ�صارة للمك�صور هكذ�     و�ملمدود هكذ� 
تطبيق:

بط« �لك�صرة �أو ممدود�ً  وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )ِفـ يف(  بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
بالياء »يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �الإ�صارة �ملنا�صبة . و�لكلمات، هي: )ِفر�ر، يدِفن، ينِفق(، )ِفيل، 

رفيق، �صايف، َي�صِفي(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: ُي�صري �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن  �صكاله حرف )ْف( عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكنا )فـْ ،ـ ْفـ( م�صري�ً بقب�صته 
هكذ�   ، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة �صاكناً ) ْف ، ـْف( ، م�صري�ً بقب�صته هكذ�  .

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة ) و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟

. ت: �صوت �حلرِف )ْف(. مع �الإ�صارة   
تطبيق:

كون »يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط« �ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْف( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
رْف(. منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه، مع �الإ�صارة     و�لكلمات هي: )دْفرت، قْف، ِ��صْ

م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ْف
ـــْفــ

ـــْف

ْف

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �الأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )َفـ ، َفا، ُفـ ، ُفو ، ِفـ ، ِفـي(، فاإذ� �صمع خطاأ، 
ف ��صلوب: )دوري،دوركم(.  وظَّ
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اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )َوَقَع(  )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(.معناها:�صقط
م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )َوَقَع( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )وقع( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )�صقط( وميكن للمعلم �أن يو�صح �ملعنى بح�صب �للغة �ملفهوم للطفل باملنطقة.
م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة:قفز، ومعناها : نطَّ ، ميثل �ملعلم .

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِفـ ـ يف ، ْف( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  �صوتيٍّ  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل 
ويذكر معناها : �لكلمة �الأوىل: ِفد�ء ، ومعناها: ��صم بنت، 

و�لثانية: ُمفيد ، ومعناها:  نافع  ، و�لثالثة :ُتْفِلَت   ومعناها: تتخل�ص �أو تنجو. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل 
كلمة(.

 ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه، ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت:��صم بنت معناها:    ت:) فد�ء (   ت: )ِفـ/ـَد�/ء(.  

ت: نافع معناها:    ت:)مفيد(   ت: )ُمـ/ـِفيـ/ـد(.  
ت:تتخل�ص �أو تنجو معناها:    ت:) تفلت (   ت: )َتْفـ/ـِلـ/ـَت(.  

تطبيق:
عند  �ملك�صور  �ل�صوت  �إ�صارة  ��صتخد�م  مع  بالكلمة  كل حرف/مقطع  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م:  
�صماعه  عند  �ل�صاكن  �ل�صوت  و�إ�صارة  هكذ�    �صماعه  عند  بالياء  �ملمدود  �ل�صوت  و�إ�صارة  هكذ�    �صماعه 
 هكذ�   ، و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي:  )ِفـ/ـر�/ُء(، )ِفر�ء( -  )ِفيـ/ـُل(، )فيل( -

)ِيـْفـ/ـِقـ/ـُد(، )يفقد(.

فنون،  دفاتر،  فوق،  )�أ�صدقاء،  وهي:   ، �َصاِبًقا  در�صوها  �لتي  �ملزج  كلمات  �لّتالميذ  مع  �ملعلِّم/ة  )ير�جع  املراجعة:  
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. وقوف( فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ

ُتْفـ/ـِلـ/ـُتُمـ/ـِفيـ/ـُد   ِفـ/ـَدا/ُء



الوحدة ال�ساد�سة 250

للتعليمات  وفقاً  �لليل، مي�صك(،  �الأيام،  �أح�صر،  ي�صرتي،  �لتالية:)�عتذر،  �ل�صائعة  �لكلمات  يتم مر�جعة  املراجعة: 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ �لن�صيد وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم: )5(، �لدر�ص: )3-6(.

ن�صيد ) �إن �صاألتم(.
رحيم رحمان  فهو  �إَلِهي       عْن  �صاألتم  �إْن   
عظيم �إن�صان  فهو  نبيي       عْن  �صاألتم  �أو 
كرمي قر�آن  فهو  كتابي     عْن  �صاألتم  �أو 
رجيم �صيطان  فهو  عدوي      عْن  �صاألتم  �أو 

                                       

�ملعنى �الإجمايل لن�صيد ) �إن �صاألتم(:
يتحدث �لن�صيد عن �ل�صفة �لتي ُتعرفنا بكل من : �إلهنا �لذي نوؤمن به وهو�هلل �لرحمن �لرحيم، ونبينا حممد �صلى   
�هلل عليه و�له و�صلم �الإن�صان �لعظيم وبكتابنا �ملقد�ص �لذي نوؤمن به وهو �لقر�آن �لكرمي وبعدونا �لذي يو�صو�ص لنا 

لرنتكب �ملعا�صي وهو �ل�صيطان �لرجيم.

ة: )م�صيدة مفيد(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة امل�صتقلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

املحادثة: 
قبل  مب�صمونها  �لتنبوؤ  و  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  �مل�صتقلة(  )�لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص   -

قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً باالأ�صئلة �الآتية:
- ماذ� تالحظون يف �ل�صورة؟

- ماذ� �صيح�صل للفاأر عند �صقوطه؟
- ماذ� تتوقعون من �أحد�ث يف �لق�صة؟

قراءة الق�صة: )م�صيدة مفيد( 
ة �مل�صتقلة ) م�صيدة مفيد ( ثم ِدْر نقا�صاً م�صتعيناًَ باالأ�صئلة �الآتية: نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ

الأ�صئلة: 
1- م: ما �حليو�ن �لذي دخل بيت )فنون(؟ 

2- م: ماذ� فعل �لفاأر عندما دخل بيت )فنون(؟ 
3- م: ماذ� فعل )مفيد( كي يتخل�ص من �لفاأر؟ 

4- كيف وقع �لفاأر يف �مل�صيدة؟
5- م: ماذ� كنت �صتفعل لو كنت مكان مفيد؟ 

ت: فاأر.
ت: �أتلف قمي�ص فد�ء ودفاتر مفيد. 

ت: �أح�صر م�صيدة فئر�ن.
ت: قفز فوق رفوف �لدوالب فوقع د�خل �مل�صيدة. 

ت: كنت �صاأطرد �لفاأر من �لبيت )تقبل �الإجابة �ملعقولة(.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ف ( مع حروف �أخرى �صبق در��صتها و�صنكتب �حلرف باأ�صكاله �ملختلفة ) بد�ية ــ 

و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )ف( ��صمه )فاء( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �الأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء  كما  م: �الآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

ف، رفوف ( �أكتب)وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )فاأر، مفيد ، و�صَ
بورة. ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �الأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة للكتابة. ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

ف، رفوف( ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )فاأر، مفيد ، و�صَ
ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت �لتَّالِميذ. ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )ف( مع حروف �صبَق درا�صتها

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

م�صتعيناً  و�إجر�ء�تها،  بخطو�تها  �لثانية  �لوحدة  لتدريبات  وفقاً  �لوحدة  هذه  تدريبات  نفذ 
بالتدريبات �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ )�أقر�أ و�أتعلم( يف �لوحدة �ل�صاد�صة. تنبيه:

تدريبات الوحدة ال�ساد�سة 
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اأهداف الوحدة: 
ُيتوقع من �لّتلميذ يف نهاية �لوحدة �أن يكون قادًر� على �أن:

1- يقر�أ �لق�ص�ص  ) �صابر و�لبلبل ( �لنظافة () �أ�صنان و�صيم( �ملدرو�صة �صابًقا قر�ءة �صحيحة .
2- ميّيز �أ�صو�ت �حلروف ) ح ، �ص ، ج ( بحركة �ل�صم و�لك�صر، و�ملد بـ) �لياء ، �لو�و (و�ل�صكون متييز� دقيقا.

3- ميّيز �أ�صكال �حلروف)ح ، �ص ، ج( بحركة �ل�صم و�لك�صر، و�ملد بـ ) �لياء ، �لو�و ( و�ل�صكون يف مو��صعها �ملختلفة ) بد�ية 
�لكلمة وو�صطها ونهايتها( من خالل �للوحة.

4- يرّكب كلمات  خمتلفة من �أ�صو�ت �حلروف �لتي �صبق له در��صتها يف هذه �لوحدة و �لوحد�ت �ل�صابقة.
5- يقر�أ �لكلمات �ل�صائعة قر�ءة ت�صورّية، حماكًيا قر�ءة �ملعّلم/ة.

ة �ل�صتماعّية )�لرفق باحليو�ن، حذ�ء �أحمد، �لأ�صد و�ل�صبع، �ل�صلحفاة �ل�صغرية،  6- يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�صّ
�لدجاجة �ل�صجاعة، �جتماع �لطيور(ن خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة.

7- يتغنى بعد �ملعلم مردد� ن�صيد ) وطني �ليمن(.
8- يتحدث عن �صور �لق�صة �ل�صتماعية من خالل �لإجابة عن �أ�صئلة �ملعلم . 

9- يتحدث عن �ل�صورة �لكلية للق�صة �مل�صتقلة متنبئا مب�صمونها.
�ملعّلم/ة من خالل  قر�ءَة  ، حماكًيا  منا�صبة  قر�ءة  �مل�صجد(  )جار  و�صيم(  )�أ�صنان  )�لنظافة(  �مل�صتقلة  �لق�ص�ص  يقر�أ   -10

�للوحة ثم �لكتاب.
11-  يذكر �لأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�ص�ص �مل�صتقلة ، من خالل �لإجابة عن �لأ�صئلة.

12-  يذكر �أ�صماء �حلروف )ح ، �ص ، ج( .
13- يكتب �لكلمات �لتي حتتوى على �حلروف )ح ، �ص ، ج( يف مو��صعها �ملختلفة.

14- ي�صتنتج �لدرو�ص �مل�صتفادة من �لق�ص�ص �ملدرو�صة.
15- يبدي ��صتح�صاناً عن �صلوكات ومو�قف وردت يف �لق�ص�ص.

16- يبدي رف�صاً ل�صلوكات ومو�قف خطاأ وردت يف �لق�ص�ص.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب �لتلميذدليل �ملعلم

��صم �لق�صة �مل�صتقلة�حلرفرقم �لق�صة�ملو�صوعات�لدرو�ص
َح، حا7 - 1

�لنظافةح7 - 1 ُحـ ، حو7 - 2
ِحـ ، حي + ْح7 - 3
�َصـ ، �صا7 - 4

�أ�صنان و�صيم�ص7 - 2 �ُصـ ، �صو7 - 5
�ِصـ ، �صي + �ْص7 - 6
َجـ ، جا7 - 7

جار �مل�صجدج7 - 3 ُجـ ، جو7 - 8
ِجـ ، جي ، ْج7 - 9
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الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )َحـ ،حا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

ر�س )1(: حرف )َحـ، حا( املفتوح واملمدود بالألف . الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1(، �لوحدة)2(.

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  باأية حركة كان، ويقدم  �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت ) ح(  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  �أْن ي�صاأَل  للُمَعلِِّم  �ملمكن  م: من 

�لر�جعة.
م: �ليوم �صنلعب لعبة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف )َحـ ، حا( مفتوحاً، وممدوًد� بالألف فاإذ� كان فيها 
بَّابتني  �صوت �حلرف )َحـ( �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة هكذ�  ، و�إذ� كان فيها �صوت )َحـا( ممدود�ً بالألف �أ�صريو� بال�صَّ

لالأعلى هكذ�     
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َحـ، حا(. 
.) بابة �إىل �لأعلى، هكذ� ) م: كلمة )حليب( فيها �صوت )َحـ(، لذلك �صاأ�صري بال�صَّ

.) بَّابتني �إىل �لأعلى، هكذ� ) م: كلمة )حامد( فيها �صوت )حا(، لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )َحـ( مفتوحاً يف �لكلمة، وباأ�صبعي 
بَّابتني �إىل �لأعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )حا( ممدود�ً بالألف يف �لكلمة.  �ل�صَّ

ت:  .  م: )َحليب(.     
ت:  . م: )حامد(.     

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )َحِنني، �صحاري( 

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )م�صيدة مفيد(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اِن )�صوت احلرف )َحـ ، حا( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة( )5 دقائق( �َصاُط الثَّ النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالألف  َمْفُتوًحا وممدود�  ، حا(  )َحـ  �صنتعّرف �صوت �حلرِف  �لآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )َحـ(.

ُره  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )َحـ( مفتوحاً م�صري�ً با�صبعه �ل�صبابة �إىل �لأعلى هكذ�  ، )ُيَكرِّ م: ُي�ٍصرْيُ
ة ًَثاِنَيًة(.  َمرَّ

بابة  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )َحـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة َمْفُتوًحا )َحـ ( وي�صري  بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل �أعلى هكذ�  ،  �إىل �أعلى هكذ�  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة َمْفُتوًحا)َحـ، ـَحـ( وي�صري بال�صَّ

َحـــ
ـــَحـــ

ـــَح

َحـــاَح

ـــَحـــا

حا
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 . بابة �إىل �أعلى هكذ�  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا ف�صكاله )ـَح، َح( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
م: ثم يناق�ص �ل�صوت �ملمدود )حا( على �لنحو �لتايل:  

هكذ�  �لأعلى  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صري�ً  )حا(  بالألف  �ملمدود  �حلرف  قائاًل:�صوت  �حلرف  �إىل  �ملَُعلُِّم/ُة  ُي�ٍصرْيُ  م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ،  م: هذ� �صكل �حلرف )حا ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� بالألف )حا( م�صري�ً بال�صَّ
ا  بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ، �أمَّ وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� بالألف )حاـ ـحا( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود� بالألف ف�صكاله )َح، ـح( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

�إىل  �لإ�صارة  وُت �حلرِف؟ مع  َوَي�ْصاأَُل: ما �صُّ �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية(  ِعه  �إىل �حلرِف يف مو��صِ م: ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة 
�ملفتوح هكذ�  و�لإ�صارة للممدود هكذ�  مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ت: )َحـ حا(.
تطبيق:

وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )َحـ حا( بحركة �ل�صبط )�لفتحة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
بالألف( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه م�صتخدمني �لإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )َحلَب، دَحر، ملَح ، َفِرَح، 

ُيَحِرم()حاَن، حتالف، ِرحال، �صحا، ِفِرَحا(. 
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َحـ ، حا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 
 تقدمي الّن�صاط:

ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.

منوذج، دوري:
م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات.

م: وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�صحب 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  كلمة  لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه 
ويذكر معناها: �لأوىل حنان، ومعناها: ��صم بنت، و�لثانية: حامد، ومعناها: 

��صم ولد. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:��صم بنت معناها:    ت:) حنان(   ت: )َحـ/ـنا/ن(    
ت:��صم ولد معناها:    ت:) حامد(   ت: )حا/ِمد(     

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )ُفـ ، فو ، ِفـ ، ِفـي ، ْف( �لتي �صبق در��صُتها. 

َحا/ِمـ/ ـُد َحـ/ـَنا/ُن
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )1( �لوحدة)2( ، )1-2(.

ة )�لرفق باحليو�ن( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
َخَرَج رجل يِف �صفٍر فتاه  يف �ل�صحر�ء، ومل َيْدِر �أْيَن َيتَِّجُه. َنفد ما معه من ماء،  و��صتد به �لعط�ص، ، فاأََح�صَّ ِباأَنَُّه �َصَيُمْوُت، 
ُعْوَبٍة ِمَن �صدة �لتََّعِب، �إذ� ِبِبْئٍر �أَماَمُه، فنزل �إىل �لبئر و�صرب حتى �رتوى،  �ِصي ِب�صُ يِه، َوَبْيَنَما ُهْو مَيْ َدعا �لرجل َربَّه �أَْن ُيْنجِّ
ِة �لَعَط�ِص ، فقال �لرجل لنف�صه لقد بلغ بهذ� �لكلب ما بلغني من �لعط�ص،  وعندما �صعد من �لبئر َر�أَى َكْلًبا يْلهُث ِمْن �ِصدَّ
َمه للَكْلِب ، َف�َصِرَب �لكلُب حتَّى �ْرَتَوى، ُثمَّ َنَظَر �إىل �لرجل َنْظَرَة  َفاأَ�ْصَرَع ونزل �إىل �لبئر مّرة ثانية، ومالأ حذ�ءه ماًء َوَقدَّ

�ُصْكٍر َوِعْرَفاٍن.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- م: ملاذ� �أح�ص �لرجل باأنه �صيموت ؟

2- م: ما ذ� ر�أى �لرجل عندما �صعد من �لبئر؟
م �لرجل �ملاء  للكلب ؟ 3- م: فيَم قدَّ

4- م: ماذ� تتوقع �أن يحدث للرجل لو مل يجد �لبئر؟
5- م: كيف تعامل �حليو�نات �لتي تقابلك يف �لبيت و�ل�صارع ؟

ماء،   من  معه  ما  َنفَد  وقد  �ل�صحر�ء  يف  تاه  لأنه  ت: 
و��صتد به �لعط�ص. 

ِة �لَعَط�ِص. ت: ر�أى كلباً يْلهُث ِمْن �َصدَّ
ت : يف حذ�ئه.

ت :  تقبل �إية �إجابة معقولة.
ت :  برحمة ول نوؤذيها/ تقبل �إّية �إجابة معقولة.

تطبيق:
عند  �ملفتوح  �ل�صوت  �إ�صارة  م�صتخدماً  بالكلمة  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
 �صماعه هكذ� :   و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالألف عند �صماعه هكذ�  ، و�لكلمات هي: )َحـ/ـميـ/ـر(، )حمري( -

 )ِر/حا/ب(، )ِرحاب( .

املراجعة:  ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي:)فنون، رفوف، فد�ء، مفيد، تفلت( فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

يف  ت  للتعليما  وفقاً  قفز(،  وقع،  مي�صك،  �لليل،  �لأيام،  �لتالية:)�أح�صر،  �ل�صائعة  �لكلمات  مر�جعة  يتم  املراجعة: 
�خلطوة رقم )4( من در�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها.  م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )�أرى( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )�أنظر، �أو �أ�صاهد(.
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�أرى( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )�أرى( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
ت: )�أنظر �أو �أ�صاهد(. م:  ما َمْعَناَها؟  

م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �آِخَر، ومعناها : نهاية �ل�صيئ .

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لرفق باحليو�ن( ثم و�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم.  معهم، ووجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ
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ر�س )2(: حرف )ُحـ ، حو( امل�صموم واملمدود بالواو الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1( �لوحدة)2( .

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  ويقدم  كان،  باأي حركة  )ح(  �صوت  فيها  يعرفونها  �أ�صياء  �أ�صماء  عن  �لتَّالِمْيذ  ي�صاأَل  �أْن  للُمَعلِِّم  �ملمكن  م: من 

�لر�جعة.
م: �ليوم �صنلعب لعبة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف )ُحـ ، حو( )م�صموماً وممدوًد� بالو�و( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف )حو(  بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  �صوت �حلرف )حُـ( م�صموًما �أ�صريو� بال�صَّ

بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  .     ممدود�ً بالو�و �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ُحـ ، حو(. 
.) م: كلمة )ُحروف( فيها �صوت )ُحـ(، لذلك �صاأقوم بالإ�صارة بال�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما ، هكذ� ) م: كلمة )حور( فيها �صوت )ُحو(، لذلك �صاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

م�صموماً،  )ُحـ(  �صوت  �صمعتم  �إذ�  تدويرها   مع  �لأمام  �إىل  بال�صبابة  و�أ�صريو�  �أعينكم،  باإغما�ص  قومو�  �لآن  م: 
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )حو( ممدود�ً بالياء.  و�أ�صريو� بال�صَّ

ت:  . م: )ُحروف(.    
. ت:  م: )ُحور(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )ُحقول، مرحوم( 

ة )م�صيدة مفيد(.    الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف.       الزمن: )15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )ُحـ ، حو( �صماعًا         )5 دقائق(

�َصاُط الثان �صوت احلرف )ُحـ ، حو( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة      )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالو�و  وممدوًد�  م�صموًما  حو(   ، )ُحـ  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �لآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 
�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ُحـ( م�صموًما م�صري�ً باإ�صبع �ل�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  م: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ
بابة  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُحـ( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموًما )ُحـ( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �لأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )ُحـ ، ـُحـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما ف�صكاله )ـُح، ُح( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

 . تدويرها 

ُحـــ
ـــُحـــ

ـــُح

ُحـــوُح

ـــُحـــو

حو
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م: ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل:
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود بالو�و )حو( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما  م: هذ� �صكل �حلرف )حو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و )حو( م�صري�ً بال�صَّ
مع  �لأمام  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صري�ً  ـحو(   ، )حو  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �َصْكاله ُ وهذ�ن   ،  
بَّابتني �إىل �لأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و ف�صكاله  )حو، ـحو( م�صري�ً بال�صَّ تدويرهما  ، �أمَّ

 . تدويرهما 
ممار�صةم�صتقلة:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوت ُ�حلرِف؟ م�صتخدماً  م: دوركم.ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�لإ�صارة

ت:  )ُحـ، حو(، مر�عني �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني.
تطبيق:

)�ل�صمة،  �ل�صبط  بحركة  ُحو(   ، )ُحـ  لل�صوت  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ِهَي: و�لكلمات  �لإ�صارة.  م�صتخدمني  نطقه  يف  ت�صرعو�  �أن  منكم  و�أريد  �لكلمات  بع�ص  يف  بالو�و(  ممدود�ً   �أو 

َرُح(، )ُحور ، َيحوم، رحوم، ميحو(. )ُحْلم، يُحُل، ُيِلُح، مَيْ
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة:   ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )ِفـ ، ِفـي ، ْف ، َحـ ، َحا( �لتي �صبق در��صُتها.

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كل  يف  �صوتي  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها. �لأوىل: حبوب ، ومعناها: يو�صح 
�ملعلم معناها ب�صرب مثال، و�لثانية: متحو ومعناها: تزيل ـ �أو مت�صح . )يكرر 

�ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(. 
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:يذكر �لتلميذ �ملثال �لذي قدمه �ملعلم.  معناها:   ت:)حبوب(  ت: )ُحـ/ـبو/ب(   
ت:مت�صح �أو تزيل معناها:   ت:)متحو(  ـ/ـحو(    ت: )مَتْ

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُحـ ، حو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

ـ/ـُحو مَتْ ُحـ/ـبو/ُب
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�ِصُك ، وقع، قفز، �أرى، �آخر(، وفقاً للتعليما ت يف �خلطوة رقم  املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�لليل، مُيْ
)4(  در�ص )1( �لوحدة)2( .

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )حذ�ء �أحمد( ثم و�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم.  معهم، ووجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  هذه  �صرتوَن  لأّنكم  �أ�صو�تها؛  من  بدًل  �أ�صكالها  با�صتخد�م  جديدًة  كلمات  �َصنتعّلم  �ليوم  م: 
معناها. 

�لأو�صاخ  من  )�لتخل�ص   : معناها   ، مر�ت(  ثالث  �إىل  مرتني  ويكررها  �إليها  )ُي�ٍصرْيُ  )�لنَّظافة(  كلمُة  هذه  دوري:  م: 
�أوغ�صلها(، وميكن للمعلم �أن يقدم �أمثلة تو�صيحية للمعنى.

م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�لنَّظافة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )�لنَّظافة( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )�لتخل�ص من �لأو�صاخ(.

م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �لإميان، ومعناها : �لإ�صالم .

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )1( �لوحدة)2(.
ة )حذ�ء �أحمد( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

ولكن  �لتوقف  �ل�صائق  �إىل  �أحمد  طلب  حذ�ئه،  فردة  �صقطت  �صعوده  وعند  �لقطار،  �أحمد  �صعد  �لبلد�ن  �إحدى  يف 
�ل�صائق مل ي�صمع �صوته وظل ي�صري �لقطار، فما كان من �أحمد �إل �أن رمى فردة �حلذ�ء �لأخرى �إىل خارج �لقطار فتعجب 
�لركاب مما فعل و�صاأله �أحدهم: مل فعلت ذلك؟ رد عليه �أحمد قائاًل : �أحببت �أن يجد �أي فقري �لفردتني معا وينتفع 

بهما؛ في�صعر بال�صعادة وي�صتطيع �ل�صري عليهما، �أما �أنا فلن �أ�صتفيد من فردة و�حدة.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- م: ماذ� حدث عندما �صعد �أحمد �لقطار ؟ 
2- م: ملاذ� مل ينزل �أحمد لأخذ �لفردة �لتي �صقطت ؟

3- م: ملاذ� رمى �أحمد �لفردة �لأخرى ؟ 
4- ماذ� كنت �صتفعل �إذ� كنت مكان �أحمد ؟

ت:�صقطت فردة حذ�ئه.
ت: لأن �ل�صائق مل ي�صمع �صوته وظل يقود �لقطار.

ت: ليجد �أي فقري �لفردتني معا وينتفع بهما.
ت: تقبل �لإجابات �ملعقولة.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )ِفد�ء ، مفيد ، ُتفلت، حنان، حامد،( فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

تطبيق:
�إ�صارة �مل�صموم عند �صماعه مع  م:  دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة م�صتخدماً 
�أن  بَّابتني هكذ�  ، و�أريد  بابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ تدوير �ل�صَّ

ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )ُحـ/ـدو/د(، )حدود(  )ُحـو/ت(، )ُحوت(.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�ْصكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ح( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ح( باأ�صكاله �ملختلفة. 

ف  م: �حلرف ) ح( ��صمه )حاء( نكتبه يف �أو�صاعه �ملختلفة هكذ� )حـ، ـحـ ، ـح ،ح(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ
رقم )1(.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ح( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف ) ح ( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم  مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
م:  وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  نَبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

كتابة حرف ) ح ( ِباأَ�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا :
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اكن )ْح( ر�س )3(: حرف:)ِحـ ، ِحي( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1(�لوحدة)2(.  يتم مر�جعة �لق�صَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ح(.

م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )ِحـ ، حي، ْحـ( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها 
�صوت �حلرف )ِحـ( مك�صور�ً  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة �إىل �لأ�صفل هكذ�  ، و�إذ� كان فيها �صوت )حي( ممدود�ً بالياء 

. بَّابتني �إىل �لأ�صفل هكذ�  و�إذ� كان فيها �صوت )ْحـ( �صاكناً فاأ�صريو� بقب�ص كف �ليد هكذ�   �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )ِحـ ، حي، ْحـ(.
م: كلمة )ح�صان  ( فيها �صوت )ِحـ(؛ لذلك �صاأ�صري بال�صبابة �إىل �لأ�صفل، هكذ�. 

بَّابتني �إىل �لأ�صفل، هكذ�.   م: كلمة )رحيم ( فيها �صوت )حي(؛ لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
م: كلمة )بْحر( فيها �صوت )ْحـ(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة  �ليد هكذ�.      

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م:. �لآن قومو� باإغالق �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِحـ( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )ِحي( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�     �إذ�  �ل�صَّ

�صمعتم �صمعتم �صوت )ْحـ( �صاكناً.
ت:  م: )ِح�صان(.    
ت:  م: )رحيم(.    

ت:    م: )بْحر(.    
تطبيق:

م:يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )حمار، نحيل، �أْحمر(.

ة )م�صيدة مفيد(.      الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )ِحـ ، حي، ْحـ( �صماًعا( )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِحـ ، حي( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) ِحـ، حي( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف )ِحـ( مك�صور�ً م�صري�ً باإ�صبعه 

ره مّرة ثانيًة(.   بابة �إىل �أ�صفل هكذ�   )يكرِّ �ل�صَّ
بابة  م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )ِحـ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )ِحـ(، م�صرًي� بال�صَّ
�إىل �أ�صفل  وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )ِحـ، ــح( م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما 

ِحـــ
ـــِحـــ

ـــِح

ِحـــيِح

ـــِحـــي

حي
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بابة �إىل �أ�صفل  . ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�ُصوًر� ، ف�صكاله: )ِح ، ـِح(. م�صرًي� بال�صَّ
- ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل :

ره  بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�   )يكرِّ م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف �ملمدود بالياء )حي( م�صري�ً بال�صَّ
مّرة ثانيًة(.  

م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة  �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )حي ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء )حيـ(، م�صرًي� 
بَّابتني  بَّابتني �إىل �أ�صفل    وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء )حيـ ، ـحيـ( م�صرًي� بال�صَّ بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل  �إىل �أ�صفل    �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدوًد� بالياء ، ف�صكاله: )حي ، ـحي(. م�صرًي� بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف؟ م�صتخدماً 

�لإ�صارة.
ت: )ِحــ، حي(. مع �لإ�صارة للمك�صور هكذ�     و�ملمدود هكذ�  ، مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني.

تطبيق:
�أو  �لك�صرة  بط«  �ل�صّ ، حي(  بحركة  ِحـ   ( �ملختلفة للحرف  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�ّصريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  م: دعونا 
 ، ممدود�ً بالياء »يف بع�ص �لكلمات، و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة �ملنا�صبة، و�لكلمات، هي: )ِحرب، نِحنُّ

و�ِحد (، )حني، رحيم، نحيب، �صاحي(
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )ْف، َحـ ، َحا ، ُحـ ، ُحو( �لتي �صبق در��صُتها.
�َصاُط الثالث: )�صوت احلرف )ْح( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة( ) 5 دقائق(  النَّ

تقدمي الّن�صاط:
باأ�صكاله  �َصاِكًنا  )ْح(  �حلرف  �صوت  �صنتعّرف  �لآن  �لّتالميذ:  خماطًبا  �لّلوح  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 

كاّفة.
منوذج ، دوري: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف)ْحـ( م�صري�ً بقب�صته هكذ�    )يكرره مرة ثانية(. 
م: ُي�صري �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن  �صكال حرف )ْحـ( عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكنا )ْحـ( م�صري�ً بقب�صته 

هكذ�   ، �أما هذ�ن ف�صكاله عندما ياأتي يف  �آخر �لكلمة �صاكناً )ْحـ ، ـْحـ( ، م�صري�ً بقب�صته    هكذ�.
ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
. ت: �صوت �حلرِف )ْحـ(. م�صتخدمني �لإ�صارة   هكذ�  

تطبيق:
كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْحـ( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه، م�صتخدمني �لإ�صارة     و�لكلمات هي: )�أْحمد، يْحلم، ِ�ْمرْح، ِ�مْلَْح(.
م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ْح
ـــْح

ـــْح

ْح
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِحـ ، حي ، ْحـ ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )َحـ ، َحا ، ُحـ ، ُحو ، ِحـ ، ِحي(، فاإذ� �صمع 
ف �أ�صلوب: )دوري،دوركم(.  خطاأ، وظَّ

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات.
م: وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه 
ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتيٍّ ثم 
يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها : �لكلمة �لأوىل:  حرب، 

ومعناها:  �صائل �أقالم )مد�د( ، و�لثانية: وحيد  ، ومعناها: ��صم �صخ�ص ، و�لثالثة : �أحمدومعناها : ��صم ولد )يكرر 
�ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه  ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت: �صائل �أقالم )مد�د( معناها:   ت:)حرب(   ت: )ِحْبـ/ ـر(.   

ت:��صم �صخ�ص معناها:   ت:)وحيد(   ت: َو/حْيـ/ـد(.   
ت:��صم ولد معناها:   ت:)�أحمد(   ت: )�أْحـ/ـَمـ/ـد(.   

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صوت �ملك�صور عند �صماعه 
هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صوت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�    ، و�أريد 
�أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: ) ِحـ/ـ�صا/ن (، )ح�صان( - )ِحيـ/ـتا/ن(، )حيتان( - )�أْحـ/ـَمـ/ـر(، 

)�أحمر(.

اأَْحـ/ـَمـ/ـُدَو/حْيـ/ـٌدِحْبـ/ـُر

املراجعة: )ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )ُتفلت، حنان، حامد، حبوب، متحو، 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �أ�صدقاء، ِفد�ء ، ُمفيد، تْفِلت( فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ
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املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:) وَقَع، َقَفَز، �أرى، �آخر، �لنظافة، �لإميان(، وفقاً للتعليمات يف �خلطوة 
رقم: )4(  �لدر�ص )1( �لوحدة )2( .

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )�ل�صالم عليكم(  )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(.معناها: حتية �مل�صلمني
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�ل�صالم عليكم( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )�ل�صالم عليكم( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )حتية �مل�صلمني، ونقولها عندما نالقي �لنا�ص(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

الزمن: )10( دقائق اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )النَّظافة(   

ر�جع تنفيذ �لن�صيد وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص: )3-6(.
ن�صيد ) وطني �ليمن(.

وطني وطني .... �أهوى وطني
ميالأ قلبي ...... حبُّ �ليمن
ُيطرُب �صمعي ... ��صم �ليمن

بروحي ودمي ...  �أفدي وطني
 يحيا وطني .... يحيا وطني

                                              )د/ حممد �لدقري(
�ملعنى �لإجمايل لن�صيد )وطني �ليمن(:

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ

ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.
املحادثة: 

قبل  مب�صمونها  �لتنبوؤ  و  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  �مل�صتقلة(  )�لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص   -
قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:

- ماذ� ت�صاهد يف �ل�صورة؟
- ما ��صم �ملكان �لذي يتو�جد فيه �ألأ�صخا�ص يف �ل�صورة؟ 

- ماذ� تتوقع من �أحد�ث يف �لق�صة من خالل �ل�صورة؟ 
قراءة الق�صة: )النَّظافة( 

ة �مل�صتقلة ) �لنَّظافة( ثم ِدْر نقا�صاً م�صتعيناًَ بالأ�صئلة �لآتية: نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ
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1- ماذ� فعل �ملعلم عندما دخل �ل�صف؟
2- م: ما هي حتية �مل�صلمني؟ 

3- م: ماذ� ر�أى �ملعلم �آخر �ل�صف؟ 
4- من �لذي �أخذ �حلبوب �إىل برميل �لقمامة؟

5- م: من �لذي م�صح �حلرب؟ 
6- ما معنى �لنظافة من �لإميان؟

7- ماذ� كنت �صتفعل لو كنت تلميذ� يف ذلك �ل�صف؟

ت: حيا �لتالميذ.
ت: �ل�صالم عليكم .

ت: حرًب� وبقايا رمان.
ت: وحيد. 
ت: حنان.

ت: ديننا �لإ�صالمي ياأمرنا بالنظافة وينال �مل�صلم �لأجر 
من �هلل على ذلك ) تقبل �لإجابات �ملعقولة(.

ت: كنت �صاأحافظ على نظافة �ل�صف ول �أرمي �ملخلفات 
على �لأر�ص ) تقبل �لإجابات �ملعقولة(.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع   ) )ح  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )ح( ��صمه )حاء( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ�      )حامد، متحو، فتح، فرح(
بورة. ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة للكتابة. ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )حامد، متحو، فتح، فرح(
ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت �لتَّالِميذ. ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

كتابة كلمات بها احلرف )ح( مع حروف �صبَق درا�صتها :

ثم   فحة  �ل�صّ فتحو�  �أّنهم  من  وتاأكد  كتبهم  يف  �لّدر�ص  بهذ�  �خلا�صة  �لتطبيقات  �صفحة  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  نَبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

الأ�صئلة: 
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ر�س )4(: حرف )�َصـ ، �صا( املفتوح واملمدود بالألف الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1(�لوحدة)2(.

تقدمي الن�صاط:
�أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص( باأية حركة كان، ويقدم �لتغذية  �أ�صماء  �أْن ي�صاأَل �لتَّالِمْيذ عن  م: من �ملمكن للُمَعلِِّم 

�لر�جعة.
وم�صموماً  بالألف،  وممدوًد�  )مفتوحاً،  �صا(  �َصـ،  م: �ليوم �صنلعب لعبة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
)�صا(  �صوت  فيها  كان  و�إذ�   ، هكذ�  بابة  �ل�صَّ باأ�صبع  �أ�صريو�  )�َصـ(   �حلرف  �صوت  فيها  كان  فاإذ�  بالو�و(  وممدوًد� 

    . بَّابتني لالأعلى هكذ�  ممدود�ً بالألف �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�َصـ، �صا(. 
.) م: كلمة )َر�َصم( فيها �صوت )�َصـ(، لذلك �صاأ�صري بال�صبابة �إىل �لأعلى، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �لأعلى، هكذ� ) م: كلمة ) �صاَمَح(  فيها �صوت )�صا(، لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بابة �إىل �أعلى هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�َصـ( مفتوحاً يف �لكلمة، وباأ�صبعي  م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �لأعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )�صا( ممدود�ً بالألف يف �لكلمة.  �ل�صَّ

ت:  . م: ) َر�َصم (.     
ت:  . م: )�صاَمَح(.     

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )َح�َصَم، �َصائق(. 

ة )النَّظافة(.           الزمن: )5 ( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )�َصـ، �صا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(     )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )�َصـ ـ �صا ( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالألف  وممدود�  َمْفُتوًحا  �صا(  ـ  )�َصـ  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �لآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج ، دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )�َصـ(.

ة  ُره َمرَّ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )�َصـ ( مفتوحاً م�صري�ً باإ�صبع �ل�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  ، )ُيَكرِّ م: ُي�ٍصرْيُ
ًَثاِنَيًة(. 

�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف ) �َصـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة َمْفُتوًحا  )�َصـ ( وي�صري  �ل�صبابة  م: ُي�ٍصرْيُ
�إىل �أعلى هكذ�  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة َمْفُتوًحا)�َصـ ، ـ�َصـ( وي�صري  بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�   

�َصـــ
ـــ�َصـــ

ـــ�َس

�َصـــا�َص

ـــ�َصـــا

�صا
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 . ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا ف�صكاله )�َص ـ ـ�َص( وي�صري بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  �أمَّ
�إىل �حلرف( قائاًل: �صوت �حلرف  �ملمدود بالألف  �ملَُعلُِّم/ُة   م: ثم يناق�ص �ل�صوت �ملمدود )�صا( كالتايل: دوري.)ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�   )ُيَكرِّ )�صا( م�صري�ً بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ،  م: هذ� �صكل �حلرف )�صا ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� بالألف )�صا( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� بالألف ) �صا، ـ�صا( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �صوُت �حلرِف؟ مع �لإ�صارة  م: دوركم. ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�إىل �ملفتوح هكذ�  و�لإ�صارة للممدود هكذ�  مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ت: )�َصـ ، �صا(.
تطبيق:

وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )�َصـ ، �صا( بحركة �ل�صبط )�لفتحة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
َحَب�َص،  َر�َصَم،  َ)َم�َصَح،  ِهَي:  و�لكلمات  �لإ�صارة.  ��صتخد�م  مع  نطقه  يف  ت�صرعو�  �أن  و�أريد  �لكلمات  بع�ص  يف  بالألف( 

َحر�ص( )�صاحل، �إن�صان، َر�صا، ر�صائل، �َصاَفر( .
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )َحــ ، َحا ، ُحـ ، ُحو ، ِحـ ، ِحي، ْحـ ( �لتي �صبق در��صُتها.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�َصـ ،�صا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات.
�أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�صحب  م: وُي�ِصرْيُ 
�إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر 
معناها: �لأوىل : �صبب  ومعناها: يو�صح �ملعلم ب�صوؤ�ل �لتالميذ ما �صبب ت�صو�ص 
�لأ�صنان ؟ و�لإجابة هي تو�صيح كلمة �صبب، كما يقدم �ملعلم �أمثلة تو�صيحية 

�أخرى ، و�لثانية: م�صاء  ، ومعناها:فرتة �لليل. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:)�صبب( ت: )�َصـ/ـبـ/ـب(    
ت: فرتة �لليل معناها:   ت:)م�صاء(   ت: )َمـ/ـ�َصـا/ء(    

�َصـ/ـَبـ/ـُب  َمـ/ـ�َصا/ُء
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املراجعة:   ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )حنان، حامد، حرب، وحيد، �أحمد( 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة م�صتخدماً  �إ�صارة �ل�صوت �ملفتوح عند �صماعه 
هكذ� :   و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالألف عند �صماعه هكذ�  و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات 

هي: )�َصـ/ـَبـ/ـح(، )�صبح( - )�إْنـ/ـ�صا/ن(، )�إن�صان (.

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:) �أرى، �آخر، �لنظافة، �لإميان، �ل�صالم عليكم(، وفقاً للتعليمات �لو�ردة 
يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  لأّنكم �صرتوَن هذه  �أ�صو�تها؛  بدًل من   �أ�صكالها  با�صتخد�م  �َصنتعّلم كلمات جديدًة  �ليوم  م: 
معناها.

م: دوري: هذه كلمُة ) ��ْصَتيَقَظ( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )�صحا من �لنوم(.
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )��ْصَتيقظ( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )��ْصَتيقظ( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م:  ما َمْعَناَها؟

ت: )�صحا من �لنوم( �أو قام من �لنوم.
م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �حللويَّات، ومعناها :�لأكل �لذي يحتوي على �ل�صكر .

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )1( �لوحدة )2( .
ة )�لأ�صد و�ل�صبع( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

يف �أحد �لأيام �أتى �صبع �إىل �لأ�صد �حلكيم ، وقال: �أريد �أن �أكون خادمك �لويف. فقال �لأ�صد: مرحًبا بك . ومنذ �أن �صادقه  
��صتطاع �أن ياأكل من بقايا �أكله حتى �صار ج�صمه �أكرب  و�أقوى، و�أ�صبحت �حليو�نات �ل�صغرية تخاف من �ل�صبع 

�غرت �ل�صبع ب�صكله ،وقال لالأ�صد �صاأنطلق �إىل �لثور و�أ�صطاده و�أدعوك �إىل تناول حلمه. قال �لأ�صد: �إنَّ �لثَّوَر قوٌي وله 
ْيَدُه. فاأجاب �ل�صبُع بغروٍر: ل عليَك، فقد �أ�صبحُت �أقوى مّما كنُت عليه. اِن، ولن ت�صتطيَع �صَ قرناِن قويَّ

�صخمٍة،  �صجرٍة  بجذع  ��صطدم  حّتى  �أطارته  �صربًة  بقرنه  �لثوُر  �صَربُه  عليه،  هجم  وحني  �لثور،  �إىل  �ل�صبُع  �نطلق 
ف�صحكت عليه �حليو�ناُت �لتي �صاهدت ما حدَث له.

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ
1- م: ما �حليو�ن �لذي طلب �صد�قة �لأ�صد ؟ 

2- م: ماذ� كان يفعل �ل�صبع باحليو�نات بعد �صد�قة �لأ�صد ؟ 
3- م: ملاذ� حاول �ل�صبع ��صطياد �لثور ؟

4- كيف كان م�صري �ل�صبع نهاية �لق�صة ؟ 
5- ما �لذي �أعجبك يف �لق�صة؟

ت- �ل�صبع .
ت- كان يوؤذي �حليو�نات دون �صبب.

ت- يريد  من �لأ�صد  �أن ياأكل من �صيده .
�صجرة  بجذع  ��صطدم  حتى  بقرنه  �لثور  �صربه  ت- 

ف�صحكت عليه �حليو�نات.
ت- تقبل �أي �إجابة معقولة.
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ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لأ�صد و�ل�صبع( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم.  معهم، ووجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ
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ر�س )5(: حرف )�ُصـ ، �ُصو( امل�صموم واملمدود بالواو الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1(�لوحدة)2( .

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  باأي حركة كان، ويقدم  �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص(  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  �أْن ي�صاأَل  للُمَعلِِّم  م: من �ملمكن 

�لر�جعة.
�ُصـ ، �صو( )م�صموماً وممدوًد� بالو�و( فاإذ� كان فيها  م: �ليوم �صنلعب لعبة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف )�صو(  بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  �صوت �حلرف )�ُصـ( م�صموًما �أ�صريو� بال�صَّ

بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  .     ممدود�ً بالو�و �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�ُصـ ، �صو(. 
.) م: كلمة ) �ُصموم( فيها �صوت )�ُصـ(، لذلك �صاأ�صري �إىل �لأمام مع تدويرها، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما ، هكذ� ) م: كلمة ) �ُصوق( فيها �صوت )�صو(، لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

)�ُصـ( م�صموماً،  �صمعتم �صوت  �إذ�  �لأمام مع تدويرها    �إىل  بابة  بال�صَّ و�أ�صريو�  �أعينكم،  باإغما�ص  �لآن قومو�  م: 
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�صو( ممدود�ً بالياء.  و�أ�صريو� بال�صَّ

ت:  . م: )�ُصموم (.    
. ت:  م: )�ُصوق(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )�ُصرور، ر�صوب( .

ة )النَّظافة(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )�ُصـ ، �صو( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(      )5 دقائق(

)5 دقائق( �َصاُط الثان �صوت احلرف )�ُصـ ،�صو ( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالو�و  وممدوًد�  م�صموًما  )�ُصـ،�صو(  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �لآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 
بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )�ُصـ( م�صموًما م�صري�ً باإ�صبعه �ل�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ
بابة  �ملَُعلُِّم/ُة�إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )�ُصـ( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموًما )�ُصـ( م�صري�ً بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �لأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )�ُصـ ، ـ�ُصـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �لأمام  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما ف�صكاله )�ُص ، ـ�ُص( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

مع تدويرها  . 

�ُصـــ
ـــ�ُصـــ

ـــ�ُس

�ُصـــو�ُص

ـــ�ُصـــو

�صو



الوحدة ال�سابعة 270

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات.
�أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه، ثم يقوم ب�صحب  م: وُي�ِصرْيُ 
�إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر 
ومعناها:  �صو�ص  و�لثانية:    ، بنت  ��صم  ومعناها:  �صند�ص    : �لأوىل  معناها. 

مر�ص ي�صيب �لأ�صنان . )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: ��صم بنت معناها:   ت:) �صند�ص(   ت: )�ُصـنـ/ـُد/�ُص(   
ت: مر�ص ي�صيب �لأ�صنان معناها:   ت:) �صو�ص(   ت: )�ُصـو/�ص(    

م: ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل:
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود بالو�و )�صو( م�صري�ً بال�صَّ م: دوري:ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ هكذ�  )ُيَكرِّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما  م: هذ� �صكل �حلرف )�صو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و )�صو( م�صري�ً بال�صَّ
مع  �لأمام  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صري�ً  ـ�صو(  )�صو،  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �َصْكاله ُ وهذ�ن   ،  
بَّابتني �إىل �لأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و ف�صكاله )�صو ، ـ�صو( م�صري�ً بال�صَّ تدويرهما  ، �أمَّ

 . تدويرهما 

ممار�صةم�صتقلة:
ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوت ُ�حلرِف؟ مع ��صتخد�م  م: دوركم.ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ

�لإ�صارة
ت:  )�ُصـ، �صو(، مع مر�عاة �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني.

تطبيق:
�أو  )�ل�صمة،  �ل�صبط  بحركة  �صو(   ، )�ُصـ  لل�صوت  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه م�صتخدماً �لإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )�ُصدود، ير�ُصب، 

يحب�ُص، يْحُر�ُص(، )�صوق، ي�صوق، ر�صوب، ير�صو(.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�ُصـ ،�صو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )ُحـ ، ُحو، ِحـ ، ِحي ، ْحـ ، �َصـ ، �َصا( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

�ُصو/�ُس�ُصْنـ/ـُد/�ُس
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تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة م�صتخدماً �إ�صارة �ل�صوت �مل�صموم عند �صماعه 
بَّابتني هكذ�  ، و�أريد  مع تدوير �ل�صبابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ

منكم �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )�ُصـْمـ/ـَر/ة  (، )�ُصْمرة ( - )ُر/�ُصو/ب(، )ر�صوب(.

ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )حرب، وحيد، �أحمد، �صبب، م�صاء( فاإذ�  املراجعة: 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�لنظافة، �لإميان، �ل�صالم عليكم، ��صتيقظ، �حللويات(،  وفقاً للتعليمات 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  لأّنكم �صرتوَن هذه  �أ�صو�تها؛  بدًل من   �أ�صكالها  با�صتخد�م  �َصنتعّلم كلمات جديدًة  �ليوم  م: 

معناها.
م: دوري: هذه كلمُة )نظافة( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )�لتخل�ص من �لو�صاخة(.

م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )نظافة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )نظافُة( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )�لتخل�ص من �لو�صاخة(.

ُف(، ومعناها :�أغ�صل �أو �أخل�ص �ل�صيء من �لو�صخ  ـ  م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: )�أَُنظِّ
     كلمة : )تـاأكل(: معناها: تتناول �لطعام.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة)2( .
ة )�ل�صلحفاة �ل�صغرية( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

َك مثَل  ٍة ر�أت �صلحفاة �صغرية �أرنباً يقفُز بحريٍة ور�صاقٍة، فتح�صرت على نف�صها، وقالت: ليتني �أ�صتطيُع �لتحرُّ ذ�َت مرَّ
هذ� �لأرنِب... لكن بيتي ثقيل،  �آٍه؛ لو �أ�صتطيُع �لّتخل�َص منه، وذهبت �إىل �أمها و��صتاأذنتها يف نزِع َبْيِتَها  عن ج�صِمَها قالت 

�لأُم: بيوتنا حتمينا من �لربودة و�حلر�رة و�لأخطار.
ِة، وبد�أت تقلِّد  ت باخلفَّ مل تقتنع �ل�صلحفاة �ل�صغرية بكالم �أمها، وقررت نزَع �لبيِت عن ج�صِمهاَ فانك�صَف ظهُرَها و�أح�صَّ
حركَة �لأرنِب �لر�صيِق وكلما �صارت �أو قفزت كانت ت�صعر بالأمل ، و�أخذت �حل�صر�ُت تقرتُب منها وتقُف على ج�صِمَها �لرقيِق 
لحفاة وقال:  ها و �أخذتها �إىل �لطبيِب، فقرر �لطبيُب �إعادَة �لبيت �إىل مكانه على ظهر �ل�صُّ فز�د ذلك يف �أملها، فاأ�صرعت �إىل �أُمِّ

ًة �أخرى. يا بنيتي لقد َخلََقِك �هلل جميلًة ببيتك هذ�، فال تنزعيه َمرَّ
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ
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1- م: مل �أر�دت �ل�صلحفاة �أن تنزع بيتها عن ج�صمها؟
2- م: ماذ� ح�صل لل�صلحفاة عندما نزعت بيتها ؟

3- م: ماذ� قال �لطبيب لل�صلحفاة  �ل�صغرية؟

4- كيف ي�صعر �لإن�صان بال�صعادة يف �صكله ؟

ت: لكي تكون ر�صيقة مثل �لأرنب.
ت: �نك�صف ظهرها �لرقيق �لناعم وكانت ت�صعر بالأمل 

كلما �صارت �أو قفزت و�أخذت �حل�صر�ت تقرتب منها.
ببيتك هذ�، فال  َخلََقِك �هلل جميلًة  لقد  بنيتي  يا  ت: 

ًة �أخرى. تنزعيه َمرَّ
ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. - تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  - �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�ل�صلحفاة �ل�صغرية( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم.  معهم، ووجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�ْصكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )�ص( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )�ص( باأ�صكاله �ملختلفة. 

م: �حلرف )�ص( ��صمه )�صني( نكتبه يف �أو�صاعه �ملختلفة هكذ� )�صـ ، ـ�صـ ، ـ�ص ، �ص(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف 
ف رقم )1(. �ل�صّ

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )�ص( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة للكتابة. ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني  �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف ) �ص ( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم  مر�عياً قدر�ت �لتَّالِميذ. ف رقم )3( من �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
م:  وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )10( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )�س( مع حروف �صبَق درا�صتها :

َنبه �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لتطبيقات �خلا�صة بهذ� �لّدر�ص يف كتبهم وتاأكد من �أّنهم 
فحة ثم  وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم. فتحو� �ل�صّ

تنويه:
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اكن )�ْس( ر�س )6(: حرف:)�ِصـ ، �ِصي( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1( �لوحدة )2(.  يتم مر�جعة �لق�صَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص(.

م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )�ِصـ ، �صي ، �ْص( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت )�صي( ممدود�ً بالياء  �صوت �حلرف )�ِصـ( مك�صور�ً  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة �إىل �لأ�صفل هكذ� 

. بَّابتني �إىل �لأ�صفل هكذ�  و�إذ� كان فيها �صوت )�ْص( �صاكناً �أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )�ِصـ ، �صي ، �ْص(.
م: كلمة )�ِصْم�ِصم( فيها �صوت )�ِصـ(؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�. 

بَّابتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.      م: كلمة )�ِصرية( فيها �صوت )�صي(؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
م: كلمة )ِم�ْصمار( فيها �صوت )�ْص(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة �ليد هكذ�.      

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
بابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )�ِصـ( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي  م:. �لآن قومو� باإغالق �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�صي( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �إذ�  �ل�صَّ

�صمعتم �صمعتم �صوت )�ْصـ( �صاكناً.
ت:  م: )�صم�صم(.    
ت:  م: ) �صرية(.    

ت:    م: )م�صمار(.    
تطبيق:

�ِصن، م�صافر، م�ْصلم(. م: يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )حُمْ

ة )النَّظافة(.              الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )�ِصـ ، �صي ، �ْس( �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )�ِصـ ، �صي ( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

م: �لآنـ  �صنتعّرف �صوت �حلرف )�ِصـ ، �صي( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف )�ِصـ( مك�صور�ً م�صري�ً باإ�صبعه 
ره مّرة ثانيًة(.   بابة �إىل �لأ�صفل هكذ�     )يكرِّ �ل�صَّ

بابة  م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة  �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )�ِصـ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )�ِصـ(،م�صرًي� بال�صَّ
بابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما  �إىل �أ�صفل  وهذ� �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )�ِصـ ، ـ�ِصـ( م�صرًي� بال�صَّ

�ِس
ـــ�ِصــ

ـــ�ِس

�ِصي�ِص �ِصي
ـــ�ِصي
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�َصاُط الثالث: )�صوت احلرف )�ْس( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة( ) 5 دقائق(  النَّ
تقدمي الّن�صاط:

�إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )�ْص( �َصاِكًنا باأ�صكاله  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة  م: 
كاّفة.

منوذج ، دوري: 

بابة �إىل �أ�صفل  ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�ُصوًر� ، ف�صكاله: )�ِصِ ، ـ�ِص(. م�صرًي� بال�صَّ
- ثم يناق�ص �ملمدود كالتايل :

بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�      م: دوري: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف �ملمدود بالياء )�ِصي( م�صري�ً بال�صَّ
ره مّرة ثانيًة(.   )يكرِّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة  �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )�صي( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء ) �صيـ(، م�صرًي� 
بَّابتني  بَّابتني �إىل �أ�صفل    وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء )�ِصيـ ، ـ�ِصيـ( م�صرًي� بال�صَّ بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل  �إىل �أ�صفل    �أّما عندما ياأتي يف  �آخر �لكلمة ممدوًد� بالياء ، ف�صكاله: )�صي ، ـ�صي (. م�صرًي� بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
مع  ؟  �حلرِف  �صوت  ما  وي�صاأل:   �لكلمة(،  ونهاية  و�صط،  )بد�ية،  �ملختلفة  مو��صعه  يف  �حلرف  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 

��صتخد�م �لإ�صارة.
، مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني. ت: )�ِصـ ، �صي (. مع �لإ�صارة للمك�صور هكذ�      و�ملمدود هكذ� 

تطبيق:
�أو  �لك�صرة  بط«  �ل�صّ بحركة  ـ�ِصي(    ، )�ِصـ  للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �صاأ�صري  �ل�ّصريع؛  وت  �ل�صّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
)�ِصنان،  و�لكلمات، هي:   . �ملنا�صبة  �لإ�صارة  ت�صرعو� يف نطقه مع  �أن  و�أريد منكم  �لكلمات،  بع�ص  »يف  بالياء  ممدود�ً 

�صي،  َفَر�صي( �ِصم�صم ، فا�ِصد(، )�ِصرية، �أ�ِصري، َي�صري، مُيْ
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل :�صوت �حلرف)�ْص  ( م�صري�ً بقب�صته هكذ�   )يكرره مرة ثانية(. 
ـ�ْصـ( م�صري�ً  ـ  �ْصـ   ( �صاكنا  �لكلمة  و�صط  ياأتي يف  )�ْص( عندما  �صكال حرف  �صارًحا: هذ�ن   �لّلوحة  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�صري  م: 

بقب�صته هكذ�   .، وهذ�ن ف�صكاله عندما ياأتي يف �أخر �لكلمة �صاكناً ) �ْص ،ـ�ْص(، م�صري�ً بقب�صته   هكذ�.
ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
. ت: �صوت �حلرِف )�ْص(. مع �لإ�صارة   

تطبيق:
كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )�ْص( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

�أن ت�صرعو� يف نطقه، مع �لإ�صارة   و�لكلمات هي: )ي�ْصمو، �أ�ْصو�ق ، ِ�ْلب�ْص،  �ُْدُر�ْص(.
م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

�ْس
ـــ�ْصــ

ـــ�ْس

�ْص

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )�َصـ، �صا، �ُصـ ، �ُصو ، �ِصـ ، �ِصي( ، فاإذ� �صمع 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.  خطاأ، وظَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�ِصـ ، �صي، �ْس( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  �صوتيٍّ  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل 
جتيد  ومعناها:   ، حت�صن  �لأوىل:  �لكلمة   : معناها  ويذكر 
عمل �ل�صيئ، و�لثانية: و�صيم ، ومعناها: ��صم ولد ، و�لثالثة: 

�أ�صناين ومعناها: ي�صري �ملعلم �إىل �أ�صنانه . )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
 ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة.

ت:جتيد عمل �ل�صيئ معناها:   ت:) حت�صن (   ـ/ـ�ِصـ/ـن(.     ت:)حُتْ
ت:��صم ولد معناها:   ت:)و�صيم(   ت: )َو/�صيـ/ـم(.    

ت:ي�صري �لتلميذ �إىل �أ�صنانه معناها:   ت:)�أ�صناين (   ت:) �أ�ْصـ/نـا/ين(.    
تطبيق:

م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صوت �ملك�صور عند �صماعه 
هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صوت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ، و�أريد �أن 
ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )�ِصمـ/ـ�ِصم(، )�صم�صم( -  )�أ/�صيـ/ـر(، )�أ�صري( - )ُمـ�ْصـ/ـلـ/ـم(، )م�صلم(.

املراجعة: )ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )�أحمد، �صبب، م�صاء، �ُصند�ص، �ُصو�ص(، فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، وظِّ

اأ�ْصـ/ـَنا/نَو/�صيـ/ـُم ـ/ـ�ِصـ/ـُن ُتْ

تاأكل(، وفقاً  �أنظف، نظافة،  ��صتيقظ، �حللويات،  �لتالية:)�ل�صالم عليكم،  �ل�صائعة  �لكلمات  يتم مر�جعة  املراجعة: 
للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4(  �لدر�ص )1( �لوحدة )2( .

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من  �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )َتْقلَُع( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(. معناها:تزيل �أو تنزع
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )تقلع( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )تقلع( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت.(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )تزيل �أو تنزع(.
�صة ، ومعناها : �مل�صابة مبر�ص ت�صو�ص �لأ�صنان. م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �مل�َصوَّ



الوحدة ال�سابعة 276

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ تنفيذ �لن�صيد وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )6( �لوحدة )3(.

ن�صيد ) وطني �ليمن(.
وطني وطني .... �أهوى وطني

ميالأ قلبي ...... حبُّ �ليمن
ُيطرُب �صمعي ... ��صم �ليمن

بروحي ودمي ...  �أفدي وطني
يحيا وطني .... يحيا وطني

�ملعنى �لإجمايل لن�صيد )وطني �ليمن(
يتحدث �لن�صيد �إىل حب وطننا �ليمن، و�أن نفديه بالروح و�لدم ، نحن جميعا نحب �ليمن .

ة: )اأ�صنان و�صيم(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة امل�صتقلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لدر�ص )1( �لوحدة )2( .

املحادثة: 
قبل  مب�صمونها  �لتنبوؤ  و  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  �مل�صتقلة(  )�لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص   -

قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
- ماذ� ترى يف �ل�صورة؟

- ماذ� تتوقع �أن تكون حكاية �لق�صة من خالل �ل�صورة؟ 
 قراءة الق�صة: )اأ�صنان و�صيم( 

ة �مل�صتقلة ) �أ�صنان و�صيم( ثم ِدْر نقا�صاً م�صتعيناًَ بالأ�صئلة �لآتية: نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ
الأ�صئلة: 

1- ملاذ� ��صتيقظ �صامي من �لنوم وهو ي�صيح؟
2- م: من �لذي �أخذ �صامي �إىل �لطبيب؟ 

3- م: ما �صبب �أمل �أ�صنان �صامي؟ 
4- ماذ� قال �لطبيب ل�صامي؟

5- م: مالقر�ر �لذي �تخذه �صامي؟ 
6- كم مرة يف �ليوم تنظف �أ�صنانك؟

ت: ب�صبب �أمل يف �أ�صنانه.
ت: �لأم .

ت: تناول �حللويات يف �لليل  وعدم غ�صل �لأ�صنان.
ت: ل بد �أن حت�صن �لنظافة. 

ت: تنظيف �أ�صنانه �صباحا وم�صاء.
تقبل �لإجابات �ملعقولة ووجههم �إىل �ل�صو�ب.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )�ص(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )�ص( ��صمه )�صني( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�صن، حتر�ص، �صو�ص(. �أكتب)وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )�صرور، حُتْ
بورة. م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
�صن، حتر�ص، �صو�ص( ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )�صرور، حُتْ

      ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ يف كتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )�س( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )7(: حرف )َجـ ، َجا( املفتوح واملمدود بالألف  الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص )1( �لوحدة)2(.

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  ويقدم  كان،  باأية حركة  )ج(  فيها �صوت  يعرفونها  �أ�صياء  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  ي�صاأَل  �أْن  للُمَعلِِّم  �ملمكن  م: من 

�لر�جعة.
َجـ ـ جا( )مفتوحاً، وممدوًد� بالألف( فاإذ� كان فيها  م: �ليوم �صنلعب لعبة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
بَّابتني  ، و�إذ� كان فيها �صوت )جا( ممدود�ً بالألف �أ�صريو� بال�صَّ �صوت �حلرف )َجـ(  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة هكذ� 

لالأعلى هكذ�  .
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َجـ ـ جا(. 
.) م: كلمة ) َجمل( فيها �صوت )َجـ(، لذلك �صاأقوم بالإ�صارة بال�صبابة �إىل �أعلى، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �أعلى، هكذ� ) م: كلمة ) جال�ص ( فيها �صوت )جا(، لذلك �صاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )َجـ( مفتوحاً يف �لكلمة، وباأ�صبعي 
بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )جا( ممدود�ً بالألف يف �لكلمة.  �ل�صَّ

ت:  . م: ) َجمل(.   
ت:  . م: ) جال�ص(.   

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )َجر�ص، جمامل( 

ة )اأ�صنان و�صيم(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

)5 دقائق( الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )َجـ ـ جا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(   

اِن )�صوت احلرف ) َجـ، جا ( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة( )5 دقائق( �َصاُط الثَّ النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  َمْفُتوًحا وممدود� بالألف   ) ، جا  �لآَن �صنتعّرف �صوت �حلرِف )َجـ  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )َجـ(.

ُره  بابة �إىل �لأعلى هكذ�  ، )ُيَكرِّ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )َجـ ( مفتوحاً م�صري�ً باإ�صبعه �ل�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
ة ًَثاِنَيًة(.  َمرَّ

�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )َجـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة َمْفُتوًحا  )َجـ ( وي�صري  بال�صبابة  م: ُي�ٍصرْيُ
�إىل �أعلى هكذ�  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة َمْفُتوًحا)َجـ ، ـَجـ ( وي�صري  بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  

َجـــ
ـــَجـــ
ـــَج

َجـــاَج

ـــَجـــا

جا
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كل  يف  �صوتي  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها: �لأوىل: َجلَ�ص، ومعناها: قعد  ، 
و�لثانية: جار، ومعناها: من ي�صكن جو�ر منزلنا. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع 

كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: قعد معناها:    ت:) جل�ص (   ت: )َجـ/ـلَـ/ـ�ص(   
ت:من ي�صكن جو�ر منزلنا معناها:    ت:)جار(   ت: )جا/ر(    

 . بابة �إىل �أعلى هكذ�  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا ف�صكاله ) َج ـ ـَج( وي�صري بال�صَّ �أمَّ
م: ثم يناق�ص �ل�صوت �ملمدود )جا( على �لنحو �لتايل: 

�لأعلى هكذ�  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ بالألف )جا(  م�صري�ً  �ملمدود  قائاًل:�صوت �حلرف   �إىل �حلرف  �ملَُعلُِّم/ُة  ُي�ٍصرْيُ دوري:   م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ،  م: هذ� �صكل �حلرف )جا ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� بالألف )جا ( م�صري�ً بال�صَّ
ا  بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ، �أمَّ وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� بالألف )جا ـ ـجا( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود� بالألف ف�صكاله )َجا ـ ـجا( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �صوُت �حلرِف؟ مع �لإ�صارة  م: دوركم. ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�إىل �ملفتوح هكذ�  و�لإ�صارة للممدود هكذ�  مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ت: )جـ(.
تطبيق:

�أو  )�لفتحة،  �ل�صبط  بحركة  جا(   ، )َجـ  للحرف  �ملختلفة  �لأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ممدود�ً بالألف( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه م�صتخدمني �لإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )َجل�ص ، �َصجد ، 

رَجب، خرج، حج()جاور، يجال�ص ، رجاء ، جنا (.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َجـ ، جا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )�َصـ ، �َصا، �ُصـ، �ُصو، �ِصـ، �ِصي، �ْصـ( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

َجا/ُرَجـ/ـَلـ/ـ�َس
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تطبيق:
م:  دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة م�صتخدمني �إ�صارة �ل�صوت �ملفتوح عند �صماعه 
هكذ� :   و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالألف عند �صماعه هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �مل�صموم عند �صماعه مع تدوير �ل�صبابة 

هكذ�  ، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )َجـ/ـَمـ/ـُل(، )جمل( - )جا/ِلـ/ـ�ص(، )جال�ص( .
املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي:  )�صند�ص، �ُصو�ص، حت�صن، و�صيم، �أ�صناين( 

ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

وفقاً  �مل�صو�صة(،   تقلع،  تاأكل،  نظافة،  �أنظف،  �حللويَّات،  ��صتيقظ،  �لتالية:)  �ل�صائعة  �لكلمات  مر�جعة  يتم  املراجعة: 
للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )2( �لوحدة )2( .

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )َيْنَتِظُر( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها :  )يتوقف عن �مل�صي(.
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )ينتظر ( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )ينتظر( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م:  ما َمْعَناَها؟                                    ت: )يتوقف عن �مل�صي(.

د، ومعناها : ��صم رجل ، كلمة: يو�صي: يوؤكد على �ل�صيئ . م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة:حممَّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )6( �لوحدة )3(.

جاجة �ل�صجاعة( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء. ة )�لدَّ   ِ�ْحِك ق�صّ
جاءت �لدجاجة �إىل جارها �لديك �صاكية باكية، و�أخربته باأّن �حلد�أة تخطف فر�خها، غ�صب �لديُك و�صاح:  كوكو.. 

كوكو.. �صاآتيِك غد�ً يف �ملوعِد �لذي تاأتي  فيه �حلد�أة لتخطف فر�خك. 
يِك، لكّنه مل ياأِت ، وجدت �لدجاجة  يِك. ويف �ليوم �لتايل.. �نتظرت �لدجاجُة قدوَم �لدِّ �رتاحت �لدجاجة لكالم �لدِّ
نف�صها وحيدة من جديد يف مو�جهة �حلد�أة ،  هجمت �حلد�أة على �لفر�خ لتخطف و�حًد� منها، فقّررت �لدجاجُة- حينها- 
يئ�صت  حتى  و�أبعدتها،  تها  �صدَّ �لفر�خ  على  �لهجوم  �حلد�أة  حاولت  وكلما  بًة،  مرتقِّ وظلت  بنف�صها،  �صغارها  عن  �لدفاَع 

�حلد�أة و�ن�صحبت مهزومًة.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1ـ ما �حلد�أة؟
2ـ ملاذ� ذهبت �لدجاجة �إىل �لديك؟

3ـ ملاذ� مل ياأِت �لديك؟
4ـ ماذ� قررت �لدجاجة؟

5ـ ماذ� نتعلم من �لق�صة؟

ت: هي طائر �أكرب من �لدجاجة ت�صطاد �لفر�خ و�لع�صافري.
ت: ليحمي فر�خها من �حلد�أة.

ت: تقبل من �لتالميذ �أية �إجابة معقولة.
ت: قررت �لدجاجة �لدفاع عن �صغارها بنف�صها من دون 

م�صاعدة �أحد.
ت: تقبل من �لتالميذ �أية �إجابة معقولة.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -   تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�لدجاجة �ل�صجاعة( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم.  معهم، ووجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ
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ر�س )8(: حرف )ُجـ ، ُجـو( امل�صموم واملمدود بالواو الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1( �لوحدة )2(ـ 

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  ويقدم  كان،  باأي حركة  )ج(  �صوت  فيها  يعرفونها  �أ�صياء  �أ�صماء  عن  �لتَّالِمْيذ  ي�صاأَل  �أْن  للُمَعلِِّم  �ملمكن  م: من 

�لر�جعة.
م: �ليوم �صنلعب لعبة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف )ُجـ ـ جو( )م�صموماً وممدوًد� بالو�و( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف ) جو(  بابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  �صوت �حلرف )ُجـ( م�صموًما �أ�صريو� بال�صَّ

بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  .     ممدود�ً بالو�و �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ُجـ ـ جو(. 
.) م: كلمة )ُجلو�ص( فيها �صوت )ُجـ(، لذلك �صاأ�صري بال�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما ، هكذ� ) م: كلمة )ُجود( فيها �صوت )جو(، لذلك �صاأ�صري بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

�إذ� �صمعتم �صوت )ُجـ( م�صموماً، و�أ�صريو�  م: �لآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �لأمام هكذ�   
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )جو( ممدود�ً بالو�و.  بال�صَّ

ت:  . م: )ُجلو�ص(.    
. ت:  م: ) جود(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )ي�صجد، موجود( 

ة )اأ�صنان و�صيم(.              الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.             الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )ُجـ ـ جو( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(   )5 دقائق(

�َصاُط الثان �صوت احلرف )ُجـ ، جو( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  م: �لآَن �صنتعّرف �صوت �حلرِف )ُجـ ، جو( م�صموًما وممدوًد� بالو�و 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 

ُجـــ
ـــُجـــ
ـــُج

ُجـــوُج

ـــُجـــو

جو

�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ُجـ( م�صموًما م�صري�ً باإ�صبع �ل�صبابة �إىل �لأمام مع تدويرها هكذ�  م:  ُي�ٍصرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ

�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُجـ( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموًما ) ُجـ( م�صري�ً بال�صبابة  م:   ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �لأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )ُجـ ـ ـُجـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �لأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما ف�صكاله )ُج، ـُج( م�صري�ً بال�صَّ �لأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

تدويرها  . 
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُجـ ، جو ( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )�ُصـ ، �ُصو، �ِصـ ، �ِصي، �ْصـ ، َحـ ، َحا( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كل  كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  كل حرف/مقطع �صوتي  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها: �لأوىل: جرب�ن ومعناها: ��صم 
 . ب�صخاء وكرثة  للفقر�ء  : جنود ومعناها: نعطي مما منلك  و�لثانية   ، ولد 

)يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: ��صم ولد معناها:   ت:)جرب�ن(   ت: )ُجْبـ/ـر�/ن( 
ت:نعطي مما منلك للفقر�ء ب�صخاء وكرثة معناها:   ت:) جنود(   ت: )َنـ/ـجو/د( 

تطبيق:
عند  �مل�صموم  �ل�صوت  �إ�صارة  م�صتخدمني  بالكلمة  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
بَّابتني هكذ�  ،  �صماعه مع تدوير �ل�صبابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ

و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )ُجـ/ـُلــو/�ص(، )جلو�ص ( - )مو/جو/د(، )موجود (.

َنـ/ـجو/دُجْبـ/ـرا/ُن

م: ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل:
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود بالو�و )جو( م�صري�ً بال�صَّ م: دوري: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ هكذ�  )ُيَكرِّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما    م: هذ� �صكل �حلرف )جو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و )جو( م�صري�ً بال�صَّ
بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما  ،  وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )جو ، ـجو( م�صري�ً بال�صَّ

 . بَّابتني �إىل �لأمام مع تدويرهما  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و ف�صكاله )جو ـ ـجو( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
ممار�صةم�صتقلة:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوت  �حلرِف؟ مع ��صتخد�م �لإ�صارة. م: دوركم.ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
ت:  )َجـ ، جو(، مر�عني �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني.

تطبيق:
وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �لأ�صكال �ملختلفة لل�صوت )ُجــ  جو( بحركة �ل�صبط )�ل�صمة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه م�صتخدمني �لإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )جفون، رجل ـ ي�صجد، 

يلج (، )جود، موجود، يجود، يرجو(.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.
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املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )حت�صن، و�صيم، �أ�صناين، جل�ص، جار( فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

ف، َنظافة، تاأكل، تقلع، �مل�صو�صة، ينتظر، حممد، يو�صي(،  وفقاً  �أنظِّ يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)  املراجعة: 
للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1(  �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  لأّنكم �صرتوَن هذه  �أ�صو�تها؛  بدًل من   �أ�صكالها  با�صتخد�م  �َصنتعّلم كلمات جديدًة  �ليوم  م: 
معناها.

�حلزن  وجهه  على  )يبدو    : معناها   ، مر�ت(  ثالث  �إىل  مرتني  ويكررها  �إليها  )ُي�ٍصرْيُ  )َحِزيَنا(  كلمُة  هذه  دوري:  م: 
ر(. و�لتاأثُّ

م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )حزينا ( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )حزينا( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )يبدو على  وجهه �حلزن و�لتاأثر(.

م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة:ن�صرتي، ومعناها : ندفع �ملال ل�صر�ء �لأ�صياء.

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5(   �لدر�ص )1( �لوحدة)2(.
ة )�جتماع �لطيور( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

�لأخرى  �لطيور  تبعته  ثم  مبكر�ً،  �لهدهد  ح�صر  �لطاوو�ص،  �إليه  دعا  �جتماع  حل�صور  �لغابة  طيور  ذهبت  يوم  ذ�ت 
�أ�صكركم  قائاًل:  �لطيور،  �إىل  ري�صه متحدثا  ناف�صاً  �لطاوو�ص  و�ل�صقور، وعند و�صول �جلميع  وقف  و�لن�صور  من �حلمام 
على ح�صوركم، و�أدعوكم �إىل ت�صكيل مملكة �لطيور، و�أطلب �إليكم بذل �جلهود يف �إح�صار �حلبوب من �لوديان و�ل�صهول، 
��صتغربت �لطيور من كالم �لطاوو�ص، وقال �لهدهد: �إن �صكلك �جلميل وغرورك جعالك ترغب باأن تكون ملكاً على �لطيور 
وما �صاعدت �أحًد� منا يوماً، �صفقت �لطيور للهدهد، و�صكرته على هذ� �لرد، �أما �لطاوو�ص فقد خرج يجر ذيله ، وهو حزين.

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �لأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ
م: ما ��صم �لطائر �لذي دعا لجتماع �لطيور ؟ 

م:  �أي �لطيور ح�صر مبكر�ً؟ 
م: ملاذ� رف�صت �لطيور طلب �لطاوو�ص ؟

م: ملاذ� �صفقت �لطيور للهدهد  ؟
م: ماذ� تتعلم من �لق�صة ؟ 

ت: �لطاوو�ص.
ت: �لهدهد.

ت: لأنه مغرور ومل يقم مب�صاعدة �لطيور طو�ل حياته.
ت: لأنه رد على �لطاوو�ص مبا �أر�دوه

بجانب  و�لوقوف  دون خوف  �حلق  وقول  و�لو�صوح  �ل�صر�حة  ت: 
�لنا�ص، و�لتعبري عن همومهم )تقبل �لإجابات �ملعقولة كافة(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �لإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ل�صتماعية )�جتماع �لطيور( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة لأ�صرهم. معهم، ووجههم �إىل �لطالع على �ل�صُّ
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�ْصكهم 

�لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف ) ج( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف ) ج ( باأ�صكاله �ملختلفة. 

ف  م: �حلرف )ج( ��صمه )جيم( نكتبه يف �أو�صاعه �ملختلفة هكذ� )جـ ، ـجـ ، ـج ،ج(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ
رقم )1(.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ج( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �لآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �لجتاهات �ل�صَّ م: �لآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف ) ج ( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: �لآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم  مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
م:  وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )ج( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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اكن )ْج( ر�س )9(: حرف:)ِجـ، جي( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( �لدر�ص )1( �لوحدة)2( . يتم مر�جعة �لق�صَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ج(.

م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �لإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )ِجـ ، جي ، ْج( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت )جي( ممدود�ً بالياء  �صوت �حلرف )ِجـ( مك�صور�ً  �أ�صريو� باإ�صبع �ل�صبابة �إىل �لأ�صفل هكذ� 

. بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  و�إذ� كان فيها �صوت )ْج( �صاكناً �أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )ِجـ ، جي ، ْج(.
م: كلمة )م�صِجد( فيها �صوت )ِجـ(؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.    

بَّابتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.      م: كلمة )ِجيل( فيها �صوت )جي(؛ لذلك �َصاأقوم بالإ�صارة بال�صَّ
د�ف( فيها �صوت )ْجـ(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة �ليد هكذ�.       م: كلمة )جِمْ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م:. �لآن قومو� باإغالق �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِجـ( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباإ�صبعي 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )جي( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�  �إذ�  �ل�صَّ

�صمعتم �صمعتم �صوت )ْج( �صاكناً.
ت:  م: ) م�صِجد(.    
ت:  م: ) جيل(.    

ت:    د�ف(.    م: ) جِمْ
تطبيق:

م:يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )ِجمال، جُميب، يْجل�ص(.

ة )اأ�صنان و�صيم(.              الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )ِجـ ، جي ، ْج( �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِجـ ، جي( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

م: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) ِجـ ، جي( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف )ِجـ( مك�صور�ً م�صري�ً باإ�صبعه 
ره مّرة ثانيًة(.   �ل�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ�     )يكرِّ

م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )ِجـ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )ِجـ(، م�صرًي� بال�صبابة 
�إىل �أ�صفل  وهذ� �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )ِجـ ، ـِجـ( م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما 

ِج
ـــِجــ

ـــِج

ِجي�ِص ِجي
ـــِجي
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�َصاُط الثالث: )�صوت احلرف ْج( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة( ) 5 دقائق(  النَّ
تقدمي الّن�صاط:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �لآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْج( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج ، دوري: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف)ْج( م�صري�ً بقب�صته هكذ�   )يكرره مرة ثانية(. 

ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�ُصوًر� ، ف�صكاله: )ِج ، ـج (. م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل 
- ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل :

�لأ�صفل هكذ�   �إىل  بَّابتني  بال�صَّ بالياء )جي( م�صري�ً  �ملمدود  �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: دوري: 
ره مّرة ثانيًة(.      )يكرِّ

م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة  �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )جي( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء )جيـ(، م�صرًي� 
بَّابتني  بَّابتني �إىل �أ�صفل    وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء )ِجيـ ، ـجيـ( م�صرًي� بال�صَّ بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل  �إىل �أ�صفل    �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدوًد� بالياء ، ف�صكاله: ) ـجي ، جي(. م�صرًي� بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
مع  ؟  �حلرِف  �صوت  ما  وي�صاأل:   �لكلمة(،  ونهاية  و�صط،  )بد�ية،  �ملختلفة  مو��صعه  يف  �حلرف  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 

��صتخد�م �لإ�صارة.
، مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني. ت: )ِجـ ، جي(. مع �لإ�صارة للمك�صور هكذ�     و�ملمدود هكذ� 

تطبيق:
بط« �لك�صرة �أو ممدود�ً  وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �لأ�صكال �ملختلفة للحرف )ِجـ ، جي( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
�ملنا�صبة، و�لكلمات، هي: )ِجد�ر، يِجد، م�صاِجد(،  �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �لإ�صارة  بالياء »يف بع�ص �لكلمات، و�أريد 

)جيل، يجيب، جميد، يناجي(
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: ُي�صري �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن  �صكال حرف )ْج( عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكنا ) ْجـ، ـْجـ( م�صري�ً بقب�صته 
هكذ�   ، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف �أخر �لكلمة �صاكناً ) ـْج، ْج( ، م�صري�ً بقب�صته   هكذ�.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟

. ت: �صوت �حلرِف )ْج(. مع �لإ�صارة   
تطبيق:

كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْج( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه، مع �لإ�صارة    و�لكلمات هي: )�أْجيال، جْنم، �أُْخرْج(.

م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ل�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ْج
ـــْجــ

ـــْج

ْج

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )َجـ ، َجا، ُجـ، ُجو ، ِجـ ، ِجي( �لتي �صبق در��صُتها.

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �لأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )َجـ، َجا، ُجـ، ُجو، ِجـ، ِجي(، فاإذ� �صمع 
ف �أ�صلوب: )دوري،دوركم(.  خطاأ، وظَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِجـ ، جي ، ْج( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �لأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  �صوتيٍّ  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل 
جامع،  ومعناها:  م�صجد،  �لأوىل:  �لكلمة   : معناها  ويذكر 

و�لثانية: �جلري�ن  ومعناها: �لنا�ص �لذين ي�صكنون قرب منزلنا، و�لثالثة :  يجري ومعناها: ي�صرع يف �مل�صي. )يكرر 
�ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.

      ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت: جامع معناها:   ت:) م�صجد (   ت: )م�ْصـ/ـِجـ/ـد(.  

ت:�لنا�ص �لذين ي�صكنون جو�ر منزلنا معناها:   ت:) �جلري�ن(   ت:)�لـ/ـجيـ/ـر�/ن(.  
ت: ي�صرع يف �مل�صي معناها:   ت:) يجري(   ت: )يْجـ/ـري(.  

تطبيق:
عند  �ملك�صور  �ل�صوت  �إ�صارة  ��صتخد�م  مع  بالكلمة  كل حرف/مقطع  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م:  
�صماعه عند  �ل�صاكن  �ل�صوت  و�إ�صارة  هكذ�    �صماعه  عند  بالياء  �ملمدود  �ل�صوت  و�إ�صارة  هكذ�    �صماعه 
 هكذ�   ، و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي:  ) ِجـ/د�/ر (، )جد�ر ( -  )ِجيـ/ل(، )جيل( 

ـ/ـ�ص(، )جمل�ص(. ـ/ـِلِ - )جَمْ

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )�أ�صناين، جل�ص، جار، جنود، جرب�ن(، فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، وظِّ

َيْجـ/ـِرْيالـ/ـِجيـ/ـَرا/ُن َم�ْصـ/ـِجـ/ـُد

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها.  م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بدًل من �أ�صو�تها؛ لأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة  )هذ�(  )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(.معناها: �لإ�صارة للمذكر ، وميثل �ملعلم
م: و�لآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )هذ�( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )هذ�( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )�لإ�صارة للمذكر�لو�حد ، وي�صري كل تلميذ �إىل زميله (.
الة مثل �صالة �ملغرب. الة ، ومعناها : تاأدية �ل�صَّ م: يطبق �ملعلم/ة �لإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �ل�صَّ
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وفقاً  ن�صرتي(،  حزيناً،  يو�صي،  حممد،  ينتظر،  �َصة،  �مل�ّصوَّ �لتالية:)يقلع،  �ل�صائعة  �لكلمات  مر�جعة  يتم  املراجعة: 
للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )6( �لوحدة )3(.

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ �لن�صيد وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم: )5(، من �لدر�ص: )3-6(.

ن�صيد ) وطني �ليمن(.
وطني وطني .... �أهوى وطني

ميالأ قلبي ...... حبُّ �ليمن
ُيطرُب �صمعي ... ��صم �ليمن

بروحي ودمي ...  �أفدي وطني
يحيا وطني .... يحيا وطني

ة: )جار امل�صجد(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( من �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

املحادثة: 
�عر�ص �ل�صورة �ملوجودة يف مقدمة )�لق�صة �مل�صتقلة( لتكون م�صاعدة على فهم �لق�صة و �لتنبوؤ مب�صمونها قبل قر�ءتها، 

�ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً بالأ�صئلة �لآتية:
- �صف �ل�صورة ؟

- ما �لذي يظهر من نافذة �لغرفة؟
- ماذ� تتوقع من �أحد�ث يف �لق�صة؟ 

 قراءة الق�صة: )جار امل�صجد( 
ة �مل�صتقلة )جار �مل�صجد ( ثم ِدْر نقا�صاً م�صتعيناًَ بالأ�صئلة �لآتية: نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ

الأ�صئلة: 
1- م: عم تتحدث �لق�صة ؟ 

2- م:  ملاذ� يذهب حممد وو�لده �إىل �مل�صجد؟ 
3- م: عالم يدل تفقد حممد ل�صديقه جرب�ن ؟

4- م: ملاذ� مل يذهب جرب�ن ل�صالة �لفجر  ؟
5- ماذ� قال �لو�لد عندما �أخربه حممد مبر�ص جرب�ن؟

6- م: ماذ� تتعلم من �لق�صة ؟ 

ت: عن جرب�ن وحممد.
ت: لأد�ء �ل�صالة .

ت: �أن جرب�ن وحممد يح�صر�ن  يوميا لأد�ء �صالة �لفجر.
ت: لأنه مري�ص.

ت٬ قال يجب �أن جنود باملال ون�صرتي جلرب�ن �لدو�ء.
�أحو�لهم  عن  و�ل�صوؤ�ل  �جلري�ن  وتفقد  �ملري�ص  زيارة  ت: 

وتقدمي �مل�صاعدة �إليهم )تقبل �لإجابات �ملعقولة(.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �لأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، ولحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �لأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )ج(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )ج( ��صمه )جيم( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �لأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �لآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ�  )جرب�ن، م�صجد، يحج، تاج(.
بورة. م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �لأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
�لجتاهات  مر�عني  مبفردكم  �لورقة  �أ�صفل  من  �ملظللة  �لكلمات  �أ�صكال   )1( رقم  ف  �ل�صّ يف  �صتكتبون  �لآن-  م: 

حيحة للكتابة. �ل�صَّ
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )جرب�ن، م�صجد، يحج، تاج(

     ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �لأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عني قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )ج( مع حروف �صبَق درا�صتها :

ثم   فحة  �ل�صّ فتحو�  �أّنهم  من  وتاأكد  كتبهم  يف  �لّدر�ص  بهذ�  �خلا�صة  �لتطبيقات  �صفحة  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

م�صتعيناً  و�إجر�ء�تها،  بخطو�تها  �لثانية  �لوحدة  لتدريبات  وفقاً  �لوحدة  هذه  تدريبات  نفذ 
بالتدريبات �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ )�أقر�أ و�أتعلم( يف �لوحدة �ل�صابعة. تنبيه:

تدريبات الوحدة ال�سابعة 
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 الختبار الثالث - ُيعطى بعد الوحدة ال�صابعة

ف: .................    �ل�صعبة:........ ....   �ملدر�صة: ................    ��صم  �لتلميذ/ة:  ...................................  �ل�صّ

��صم �ملعّلم/ـة: ............................................

10
�لدرجة

�ملجموع

5

6

6

6

7
49

9

ة �لتالية: �ص1- �قر�أ �لق�صّ

�ص2- �أجب عن �لأ�صئلة �لتالية:

الدرجةل ا�صتجابةلنعمال�صوؤالم

1مب حلمت �صارة؟  بحديقة جميلة.1
1مب كانت متتلئ �حلديقة؟  بالورود و�لبالبل.2
1عمن �صاألت �صارة ؟ عن بلبلها3

ماذ� ر�أت �صارة يف �للحظات �لأخرية من حلمها ؟ ر�أت من ينادي : 4
1�صارة �صارة.

1مم تعجبت �صارة ؟ من حلمها �جلميل.5
1ما �لذي �أعجبك يف �لق�صة ؟ تقبل �أية �إجابة.6

6املجموع

نامْت �صارة و ر�أت يف �ملنام حديقة جميلة متتلئ بالُورود و�لبالبل.

 قالت �صارة : �أين بلبلي �جلميل .

قالت �لبالبل :ذهب �إىل مدينة �لأحالم.

قالت �صارة : �صاألتقي بلبلي يف �ملدينة.

وقبل �أن تلتقي �لبلبل ، ر�أت يف �ملنام من ينادي ؟ 

�صارة ... �صارة ، قومي فبا�ص �ملدر�صة ينتظر.

�صحت �صارة مبت�صمة : تقول : ما �أجمل حلمي!!.
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الدرجةالكلمات

10ُنُقود�أَْحَمُدَحَنانَمِديَنةُنورَم�َصاُءُلْقَمانَدَفاِترَوَرَقُةُبُيوت
ِدَقاءَم�ْصِجدُفُنون �ِصنَجلَ�َصِحرب�ُصْنُد�ص�أَ�صْ ْنُدوقحُتْ 10ِليَناِقْدر�صُ
َل �نُمر�دُتْفلتَو�صَ رَية�أَ�ْصَناينُجرْبَ ُحوَيْجِريَماأمن�صِ 10ِفَد�ءمَتْ

30املجموع

الدرجةالأ�صوات

10�ْصْق�ِصْجِويْحَمـ�َصَجَقا
10ِفُج�ُصَفُقُبوْفـ�َصـــِتيَح

ـلُفوِج�ْص 10ِقي�ُصُحِديِحـ�صِ

30املجموع

الدرجةالكلمات

د�أَ�َصاَع�َصَكَرْت�لنََّظاَفةُخْذ�ُصوق�أَ�ْصَرَع�ْلَبْيُت مَّ يحُمَ 10َحِزيَناَي�ْصرَتِ
انَيِجب�حَللَِوَيات �ِصك�لأَّيام�لإِمْيَ اِحبَتاأُكُلمُيْ 10�َصَمك�ملُ�َصو�َصة�أرى�صَ

الُة�ْعَتَذَرَوَقَع الم َتْقلَع�ل�صَّ �ل�صَّ
َرَهذ�َكْم�آَخرعليكم 10�مْلَُعلُم�أَْخ�صَ

30املجموع

�ص3- �قر�أ �لكلمات �لتالية:

�ص4- �قر�أ �لكلمات �لتالية:

�ص5- �نطق �أ�صو�ت �حلروف  �لتالية:

تابع الختبار الثالث �س 2
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الدرجةاحلروف

ــموقــــ�صــ�صـــجــ�صحــفــةـحـ

.............................................................................11

الدرجة

ُِمـ ء�ـدفـيـرـْجـَيــدـيــفـ

...................................................................................................................................................12

ـُدـَمـْحـ�أ�صـو�ُصــرـْبـِحـ

...................................................................................................................................................

الدرجة النهائية
.......

180

الدرجةالكلمات

اِبرَدِقيق َفِم�ْصِجدَفَتَح�صَ �جِلري�نَو�صَ

..........................................12

�ص6- �كتب �حلروف �لتالية:

�ص8- �مزج �حلروف يف �ملربعات �لتالية لتكوين كلمات:

�ص7- �كتب �لكلمات �لتالية مر�عياً مو��صع �حلروف يف �لكلمات:

تابع الختبار الثالث �س 3 )الكتابة(
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الختبار الثالث )ورقة القراءة للتلميذ(

نامْت �صارة و ر�أت يف �ملنام حديقة جميلة متتلئ بالُورود و�لبالبل.
 قالت �صارة : �أين بلبلي �جلميل .

قالت �لبالبل :ذهب �إىل مدينة �لأحالم.
قالت �صارة : �صاألتقي بلبلي يف �ملدينة.

وقبل �أن تلتقي �لبلبل ، ر�أت يف �ملنام من ينادي ؟ 
�صارة ... �صارة ، قومي فبا�ص �ملدر�صة ينتظر.

�صحت �صارة مبت�صمة : تقول : ما �أجمل حلمي!!.

ُنُقود�أَْحَمُدَحَنانَمِديَنةُنورَم�َصاُءُلْقَمانَدَفاِترَوَرَقُةُبُيوت

ِدَقاءَم�ْصِجدُفُنون �ِصنَجلَ�َصِحرب�ُصْنُد�ص�أَ�صْ ْنُدوقحُتْ ِليَناِقْدر�صُ

َل �نُمر�دُتْفلتَو�صَ رَية�أَ�ْصَناينُجرْبَ ُحوَيْجِريَماأمن�صِ ِفَد�ءمَتْ

�ْصْق�ِصْجِويْحَمـ�َصَجَقا
ِفُج�ُصَفُقُبوْفـ�َصـــِتيَح

ـلُفوِج�ْص ِقي�ُصُحِديِحـ�صِ

د�أَ�َصاَع�َصَكَرْت�لنََّظاَفةُخْذ�ُصوق�أَ�ْصَرَع�ْلَبْيُت مَّ يحُمَ َحِزيَناَي�ْصرَتِ

انَيِجب�حَللَِوَيات �ِصك�لأَّيام�لإِمْيَ اِحبَتاأُكُلمُيْ �َصَمك�ملُ�َصو�َصة�أرى�صَ

الُة�ْعَتَذَرَوَقَع الم َتْقلَع�ل�صَّ �ل�صَّ
َرَهذ�َكْم�آَخرعليكم �مْلَُعلُم�أَْخ�صَ

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 
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الختبار الثالث )ورقة الكتابة للتلميذ(

ــموقــــ�صــ�صـــجــ�صحــفــةـحـ
.............................................................................

ُِمـ ء�ـدفـيـرـْجـَيــدـيــفـ
...................................................................................................................................................

ـُدـَمـْحـ�أ�صـو�ُصــرـْبـِحـ
...................................................................................................................................................

اِبرَدِقيق َفِم�ْصِجدَفَتَح�صَ �جِلري�نَو�صَ
..........................................

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 
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اأهداف الوحدة: 
ُيتوقع من �لّتلميذ يف نهاية �لوحدة �أن يكون قادًر� على �أن:

1- يقر�أ �لق�ص�ص  )جار �مل�صجد ( ) ر�صيدة و�لفر��صات () لطيفة و�لنحلة( �ملدرو�صة �صابًقا قر�ءة �صحيحة .
2- ميّيز �أ�صو�ت �حلروف) �ص، ط، ز( بحركة �ل�صم و�لك�صر، و�ملد بـ) �لياء ، �لو�و (و�ل�صكون متييز� دقيقا.

3- ميّيز �أ�صكال �حلروف)�ص، ط، ز( بحركة �ل�صم و�لك�صر، و�ملد بـ ) �لياء ، �لو�و ( و�ل�صكون يف مو��صعها �ملختلفة ) بد�ية 
�لكلمة وو�صطها ونهايتها( من خالل �للوحة.

4- يرّكب كلمات  خمتلفة من �أ�صو�ت �حلروف �لتي �صبق له در��صتها يف هذه �لوحدة و�لوحد�ت �ل�صابقة.
5- يقر�أ �لكلمات �ل�صائعة قر�ءة ت�صورّية، حماكًيا قر�ءة �ملعّلم/ة.

ة �ال�صتماعّية )خطر �لكربيت، �هلل ير�نا، �لقطة يف مطبخ �صاخن، �أغ�صان مت�صابكة،  6- يذكر �الأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�صّ
�لزهر�ت �جلميالت، مزمار �الأ�صو�ت( من خالل �الإجابة عن �الأ�صئلة.

7- يتغنى بعد �ملعلم مردد� ن�صيد ) �أبي( .
8- يتحدث عن �صور �لق�صة �ال�صتماعية من خالل �الإجابة عن �أ�صئلة �ملعلم . 

9- يتحدث عن �ل�صورة �لكلية للق�صة �مل�صتقلة متنبئا مب�صمونها.
10- يقر�أ �لق�ص�ص �مل�صتقلة )ر�صيدة و�لفر��صات( )لطيفة و�لنحلة( )زيارة جدي( قر�ءة منا�صبة ، حماكًيا قر�ءَة �ملعّلم/ة 

من خالل �للوحة ثم �لكتاب .
11- يذكر �الأحد�ث �لتي �صمعها يف �لق�ص�ص �مل�صتقلة ، من خالل �الإجابة عن �الأ�صئلة.

12- يذكر �أ�صماء �حلروف )�ص، ط، ز( .
13- يكتب �لكلمات �لتي حتتوى على �حلروف )�ص، ط، ز( يف مو��صعها �ملختلفة.

14- ي�صتنتج �لدرو�ص �مل�صتفادة من �لق�ص�ص �ملدرو�صة .
15- يبدي ��صتح�صاناً عن �صلوكات ومو�قف وردت يف �لق�ص�ص.

16- يبدي رف�صاً ل�صلوكات ومو�قف خطاأ وردت يف �لق�ص�ص.

حمتويات دليل املعلم وكتاب التلميذ
كتاب �لتلميذدليل �ملعلم

��صم �لق�صة �مل�صتقلة�حلرفرقم �لق�صة�ملو�صوعات�لدرو�ص
�َصـ ، �صا8 - 1

ر�صيدة و�لفر��صات�ص8 - 1 �ُصـ ، �صو8 - 2
�ِصـ ، �صي + �ْص8 - 3
َطـ ، طا8 - 4

لطيفة و�لنحلةط8 - 2 ُطـ ، طو8 - 5
ِطـ ، طي + ْط8 - 6
َز ، ز�8 - 7

زيارة جديز8 - 3 ُز ، زو8 - 8
ِز ، زي ، + ْز8 - 9
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الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )�َصـ ، �صا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(      )5 دقائق(

ر�س )1(: حرف )�َصـ ، �َصا( املفتوح واملمدود بالألف الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص )1( �لوحدة)2( .

تقدمي الن�صاط:
�أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص( باأية حركة كان، ويقدم �لتغذية  �أ�صماء  �أْن ي�صاأَل �لتَّالِمْيذ عن  م: من �ملمكن للُمَعلِِّم 

�لر�جعة.
وم�صموماً  باالألف،  وممدوًد�  )مفتوحاً،  �صا(   ، �َصـ  م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
)�صا(  �صوت  فيها  كان  و�إذ�   ، هكذ�  بابة  �ل�صَّ باإ�صبع  �أ�صريو�  )�َصـ(   �حلرف  �صوت  فيها  كان  فاإذ�  بالو�و(  وممدوًد� 

    . بَّابتني لالأعلى هكذ�  ممدود�ً باالألف �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�َصـ ، �صا(. 
.) م: كلمة )�َصجرة( فيها �صوت )�َصـ(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �أعلى، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �أعلى، هكذ� ) م: كلمة )�صارب( فيها �صوت )�صا(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بابة �إىل �أعلى هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�َصـ( مفتوحاً يف �لكلمة، وباإ�صبعي  م: �الآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )�صا( ممدود�ً باالألف يف �لكلمة.  �ل�صَّ

ت:  . م: )�َصـ(.     
ت:  . م: )�صا(.     

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )�صريف، �صاكر(.

اخلطوة )2(:        اأ�صوات احلروف          الزمن: )15( دقيقة

ة )جار امل�صجد(.        الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف ) �َصـ ، �صا( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  باالألف  َمْفُتوًحا وممدود�  �صا(   ، )�َصـ  �صنتعّرف �صوت �حلرِف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج   دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )�َصـ(.

ُره  بابة �إىل �الأعلى هكذ�  ، )ُيَكرِّ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )�ِصـ( مفتوحاً م�صري�ً باإ�صبعه �ل�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
ة ًَثاِنَيًة(.  َمرَّ

بابة  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )�َصـ ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة َمْفُتوًحا  )�َصـ ( وي�صري  بال�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ
�إىل �أعلى هكذ�  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة َمْفُتوًحا )ـ�َصـ ،�َصـ( ،  وي�صري  بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ� 

�َصـــ
ـــ�َصـــ

ـــ�َس

�َصـــا�َص

ـــ�َصـــا

حا
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 . ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا �صكاله )ـ�َص، �َص( وي�صري بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�   ، �أمَّ
م: ثم يناق�ص �ل�صوت �ملمدود )�صا( على �لنحو �لتايل: 

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت  �حلرف  �ملمدود   باالألف )�صا(  م�صري�ً  بال�صَّ  م: دوري: ُي�ٍصرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�    م: هذ� �صكل �حلرف )�صا ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� باالألف )�صا ( م�صري�ً بال�صَّ
ا  بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ،�أمَّ وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� باالألف )ـ�صا ،�صا( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود� باالألف �صكاله )ـ�صا ،�صا( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �صوُت �حلرِف؟ مع �الإ�صارة  م: دوركم. ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�إىل �ملفتوح هكذ�  و�الإ�صارة للممدود هكذ�  مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ت: )�َصـ ، �صا(.
تطبيق:

وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )�َصـ ،�صا( بحركة �ل�صبط )�لفتحة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
باالألف( يف بع�ص �لكلمات و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )�صباب، َر�َصَد، َن�َصَر، َخَد�َص، 

َرَم�َص()�صايف، فر�صاة، ب�صائر، ر�صا(.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�َصـ ،�صا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 
 تقدمي الّن�صاط:

ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ
ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.

منوذج، دوري:
�أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
ومعناها:  �صجرة،  �الأوىل:  معناها.  ويذكر  مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  كلمة، 
�صجرة، و�لثانية:  فر��صات ، ومعناها: ح�صر�ت ملونة وجميلة. )يكرر �ملعلم 

ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:�صجرة معناها:   ت:) �صجرة (   ت: )�َصـ/ـَجـ/ـَر/ة(   
ت: ح�صر�ت ملونة وجميلة معناها:   ت:) فر��صات(   ت:)َفـ/ـَر�/�صا/ت(   

وتي          الزمن: ) 5( دقائق اخلطوة )3(:           املزج ال�صّ

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت ) َجـ، جا، ُجـ ، جو ، ِجـ ، ِجي، ْجـ( �لتي �صبق در��صُتها.

َفـ/ـَرا/�َصا/ُت �َصـ/ـَجـ/ـَر/ُة
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ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )خطر �لكربيت( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  معهم، ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ

اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية          الزمن: )5( دقائق
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة )2( .

ة )خطر �لكربيت( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
يحكى �أن �أًما كانت تطبخ الأوالدها �لطعام ، وتخبئ �لكربيت  يف �لدوالب ، ويف يوم من �الأيام �أخذ �لولد �ل�صغري كر�صًيا 

وقربه من �لدوالب  ، وتناول �لكربيت ، و�أ�صعله فاأحرق فر��ص �لبيت.
غري و�صاح: �لنجدة �صاعدوين �صاعدوين ، �صمعت �الأم �صر�خ �بنها فاأ�صرعت �إليه و�أطفاأت �لنار باملاء  خاف �لولد �ل�صّ

و�أنقذت �صغريها، وقالت له  ال تلعب بالنار  ـ يابني ـ  فقد حترقك وت�صوه وجهك.

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ
1- �أين كانت تخبئ �الأم �لكربيت ؟

2- ماذ� فعل �لولد �ل�صغري بالكربيت؟.
3- من �لذي �أنقذ �لولد �ل�صغري؟

4- ما ر�أيك بت�صرف �لولد �ل�صغري؟
5- ما �خلطر �لذي ت�صببه �لنار؟

ت: يف �لدوالب.
ت: �أ�صعله فاأحرق فر��ص �لبيت.

ت: �أمه.
ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.
ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صوت �ملفتوح عند �صماعه 
�أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها.  ، و�أريد منكم  هكذ� :  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود باالألف عند �صماعه هكذ�  

و�لكلمات هي: )�َصـ/ـبا/ب(، )�صباب ( - )َبـ/ـ�صا/ئـ/ـُر(، )ب�صائر(.

�َصاِبًقا، وهي: )ُجرب�ن، جنود، م�صجد، �جلري�ن،  در�صوها  �لتي  �ملزج  �لّتالميذ كلمات  �ملعلِّم/ة مع  املراجعة: ير�جع 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. يجري( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

وفقاً  هذ�(،  �ل�صالة،  ن�صرتي،  حزيناً،  ُيو�صي،  حممد،  �لتالية:)َينِتظُر،  �ل�صائعة  �لكلمات  مر�جعة  يتم  املراجعة: 
للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة)2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها.  م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من  �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )َتْبَحُث( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )تتابع حتى جتد �ل�صيئ(.
م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )تبحث( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )تبحث( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.(.
م:  ما َمْعَناَها؟

ت: )تتابع حتى جتد �ل�صيئ(.
م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: ت�صاهد، ومعناها : تنظر 
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ر�س )2(: حرف )�ُصـ، �صو( امل�صموم واملمدود بالواو الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1(�لوحدة)2(.

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  باأي حركة كان، ويقدم  �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص(  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  �أْن ي�صاأَل  للُمَعلِِّم  م: من �ملمكن 

�لر�جعة.
م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف )�ُصـ، �صو( )م�صموماً وممدوًد� بالو�و( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف )�صو(  �صوت �حلرف )�ُصـ( م�صموًما �أ�صريو� بال�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  

بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  .     ممدود�ً بالو�و �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )�ُصـ، �صو(. 
.) م: كلمة )�ُصرفة( فيها �صوت )�ُصـ(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها، هكذ� ) 

.) بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما ، هكذ� ) م: كلمة ) ق�صور( فيها �صوت )�صو(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

�إذ� �صمعتم �صوت )�ُصـ( م�صموماً،  �الأمام مع تدويرها     �إىل  بابة  بال�صَّ و�أ�صريو�  �أعينكم،  باإغما�ص  �الآن قومو�  م: 
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�صو( ممدود�ً بالو�و.  و�أ�صريو� بال�صَّ

ت:   . م: )�ُصـرفة(.    
. ت:  م: ) ق�صور(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )�ُصروق، مي�صون( 

ة )جار امل�صجد(.     الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:          اأ�صوات احلروف.       الزمن: )15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )�ُصـ، �صو( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(      )5 دقائق(

�َصاُط الثان �صوت احلرف )�ُصـ ، �صو( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة      )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالو�و  وممدوًد�  م�صموًما  ،�صو(  )�ُصـ  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 
بابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )�ُصـ( م�صموًما م�صري�ً باإ�صبع �ل�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ
�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )�ُصـ( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموًما ) �ُصـ( م�صري�ً بال�صبابة  م:  ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �الأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )�ُصـ ،ـ�ُصـ( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �الأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما �صكاله )ـ�ُص ، �ُص( م�صري�ً بال�صَّ �الأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

تدويرها  . 

�ُصـــ
ـــ�ُصـــ

ـــ�ُس

�ُصـــو�ُص

ـــ�ُصـــو

�صو
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م: ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل:
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود بالو�و )�صو( م�صري�ً بال�صَّ م: دوري: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ هكذ�  )ُيَكرِّ
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  م: هذ� �صكل �حلرف )�صو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و )�صو( م�صري�ً بال�صَّ
مع  �الأمام  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صري�ً  ،�صو(  )ـ�صو  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �َصْكاله ُ وهذ�ن   ،  
بَّابتني �إىل �الأمام مع  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و ف�صكاله   )ـ�صو،�صو( م�صري�ً بال�صَّ تدويرهما  ، �أمَّ

 . تدويرهما 
ممار�صةم�صتقلة:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوت  �حلرِف؟ مع ��صتخد�م  م: دوركم: ي�صري �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�الإ�صارة

ت:  )�ُصـ ،�صو(، مع مر�عاة �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني.
تطبيق:

)�ل�صمة،  �ل�صبط  بحركة  �صو(   ، )�ُصـ  لل�صوت  �ملختلفة  �الأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
ِهَي:  و�لكلمات  �الإ�صارة.  م�صتخدمني  نطقه  يف  ت�صرعو�  �أن  منكم  و�أريد  �لكلمات  بع�ص  يف  بالو�و(  ممدود�ً   �أو 

)�ُصرفة، نح�ُصد، يخد�ُص، ُقري�ُص  (، )�صورى، ي�صوف، مر�صو�ص، ق�صور، ي�صور(
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )ُجـ ، جو، ِجـ، ِجي ، ْجـ ، �َصـ، �َصا( �لتي �صبق در��صُتها.

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كل  يف  �صوتي  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها: �الأوىل: �صروق     ومعناها: بد�ية 
�ملعلم ذلك  . )يكرر  �أن�صودة ومعناها:�أغنية  �ل�صم�ص �صباحا، و�لثانية:  ظهور 

مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: بد�ية ظهور �ل�صم�ص �صباحا معناها:   ت:)�صروق(   ت: )�ُصـ/ـرو/ق(  
ت: �أغنية معناها:   ت:)�أن�صودة(   ت: )�أُنـ/ـ�صو/َد/ة(  

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�ُصـ ، �صو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:          املزج ال�صّ

اأُْنـ/ـ�ُصو/َد/ُة �ُصـ/ـُرو/ُق
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للتعليمات  وفقاً  ت�صاهد(،  تبحث،  �ل�صالة،  ن�صرتي، هذ�،  �لتالية:)حزينا،  �ل�صائعة  �لكلمات  يتم مر�جعة  املراجعة: 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها معهم،  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )�هلل ير�نا( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة          الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  هذه  �صرتوَن  الأّنكم  �أ�صو�تها؛  من  بداًل  �أ�صكالها  با�صتخد�م  جديدًة  كلمات  �َصنتعّلم  �ليوم  م: 
معناها.

م: دوري: هذه كلمُة )خائفة( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )ت�صعر بخوف وفزع(
م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )خائفة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )خائفة( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م:  ما َمْعَناَها؟

ت: )ت�صعر بخوف وفزع(.
م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �حلريَّة، ومعناها : �لت�صرف دون قيود و�النطالق وهي عك�ص �لعبودية .

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )1(�لوحدة )2(.
ة )�هلل ير�نا( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

فيه ثماٌر كثرية، قال  ، وبينما كانا ي�صري�ن �صعر� باجلوع، ف�صاهد� ب�صتاناً  زَهِة  للنُّ �َصاِمي يوماً  خرج مرو�ُن و�صديُقُه 
�صامي: �نظر يا مرو�ن يوجد يف هذ� �لب�صتان تفاٌح كثرٌي. ما ر�أُيَك �أن نقطَف من هذ� �لتفاِح ؟ فدخال معاً، و ت�صلق مَرو�ُن 
جرة؛ لكي يخرَب مرو�َن عن �أيِّ �أحٍد قادٍم ، وعندما و�صَل مرو�ُن  �إىل �أعلى  جَرَة ليقَطَف �لثِّماَر، وظل �َصامي بجانب �ل�صَّ �ل�صَّ
َفاَح، لكنَُّه توَقَف فجاأًة وبد�أ ينزُل من �أعلى �ل�صجرِة ، فناد�ه �صديُقه �صامي : ملاذ� مل تقطف  �ل�صجرِة َمدَّ َيَدُه ِلَيْقِطَف �لتُّ

فاَح يا �صديقي  فال �أحد ير�نا ؟ قال مرو�ُن : �هلل ير�نا �لتُّ
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- م: ملاذ� خرج �ل�صديقان ؟
2- م: ماذ� �صاهد� يف �لو�دي؟

3- م: ملاذ� ظل �صامي �أ�صفل �ل�صجرة؟
4- م: ملاذ� مل يقطف مرو�ن �لتفاح؟

5- م: ماذ� تفعل لو دخلت ب�صتاناً به فو�كه؟

ت: للنزهة.
ت: ب�صتاًنا به تفاح كثري.

ت: ليخرب مرو�ن عن �أي �أحد قادم.
ت: الأنه خاف �هلل.

ت: تقبل �أية �إجابة معقولة.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )م�صجد، �جلري�ن، يجري، فر��صات، 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صجرة( فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

تطبيق:
عند  �مل�صموم  �ل�صوت  �إ�صارة  م�صتخدمني  بالكلمة  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
بَّابتني هكذ�  ،  �صماعه مع تدوير �ل�صبابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ

و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )�ُصر/َفـ/ـة (، )�صرفة( - )ُقـ/ـ�صو/ر(، )ق�صور(.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�ْصكهم 

�الأقالم،  و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )�ص( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف ) �ص ( باأ�صكاله �ملختلفة. 

ف  م: �حلرف �ص ��صمه )�صني( نكتبه يف �أو�صاعه �ملختلفة هكذ� )�صـ ، ـ�صـ ، ـ�ص، �ص(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ
رقم )1(.

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )�ص( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �الآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف ) �ص ( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: �الآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم  مر�عياً قدر�ت �لتَّالِميذ. ف رقم )3( �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

م:  وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                                             الزمن: )10( دقائق

ثم   فحة  �ل�صّ فتحو�  �أّنهم  من  وتاأكد  كتبهم  يف  �لّدر�ص  بهذ�  �خلا�صة  �لتطبيقات  �صفحة  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  نَبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

�ْصَكاِلِه املختلفة منفردًا : كتابة حرف ) �س ( ِباأَ
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اكن )�ْس( ر�س )3(: حرف:)�ِصـ ، �صي( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص )1( �لوحدة)2(. م مر�جعة �لق�صَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )�ص(.

م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )�ِصـ ، �صي ، �ْص( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت )�صي( ممدود�ً بالياء  بابة �إىل �أ�صفل هكذ�  �صوت �حلرف )�ِصـ( مك�صور�ً  �أ�صريو� باإ�صبع �ل�صَّ

. بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�   و�إذ� كان فيها �صوت )�ْص( �صاكناً �أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )�ِصـ ، �صي ، �ْص(.
م: كلمة )�ِصتاء( فيها �صوت )�ِص(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.    

بَّابتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.       م: كلمة )ر�صيد ( فيها �صوت )�صي(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
م: كلمة )م�صم�ص ( فيها �صوت )�ْص(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة �ليد هكذ�.       

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م:. �الآن قومو� باإغالق �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )�ِصـ( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )�صي( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�    �إذ�  �ل�صَّ

�صمعتم �صمعتم �صوت )�ْص( �صاكناً.
ت:  م: ) �ِصتاء(.     

ت:   م: )ر�صيد(.     
ت:    م: )م�صم�ص(.     

تطبيق:
م:يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )�ِصرير، ب�صري، �أ�ْصرف(

ة )جار امل�صجد(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )�ِصـ ، �صي ، �ْس( �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )�ِصـ ، �صي( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

م: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) �ِصــ  �صي( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف )�ِصـ( مك�صور�ً م�صري�ً باإ�صبع 

ره مّرة ثانيًة(.   بابة �إىل �أ�صفل هكذ�     )يكرِّ �ل�صَّ
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )�ِصـ( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )�ِصـ(،م�صرًي� بال�صبابة 
�إىل �أ�صفل  وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� )�ِصـ ،ـ�ِصـ( م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما 

�ِصـــ
ـــ�ِصـــ

ـــ�ِس

�ِصـــي�ِص

ـــ�ِصـــي

�صي
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ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�ُصوًر� ، ف�صكاله: )ـ�ِص، �ِص(. م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  ثم يناق�ص �ملمدود كالتايل :
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�     م: دوري: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف �ملمدود بالياء ) �صي( م�صري�ً بال�صَّ

ره مّرة ثانيًة(.   )يكرِّ
م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )�صي( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء )�صي(، م�صرًي� 
بَّابتني  بَّابتني �إىل �أ�صفل    وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء ) �صيـ ، ـ�صيـ( م�صرًي� بال�صَّ بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل  �إىل �أ�صفل   �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدوًد� بالياء ، ف�صكاله: )�صي، ـ�صي(. م�صرًي� بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
مع  ؟  �حلرِف  �صوت  ما  وي�صاأل:   �لكلمة(،  ونهاية  و�صط،  )بد�ية،  �ملختلفة  مو��صعه  يف  �حلرف  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 

��صتخد�م �الإ�صارة.
، مر�عني خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني. ت: )�ِصـ ، �صي(. مع �الإِ�صارة للمك�صور هكذ�    وللممدود هكذ� 

تطبيق:
بط« �لك�صرة �أو ممدود�ً  وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )�ِصـ، �صي(  بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
بالياء »يف بع�ص �لكلمات، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �الإ�صارة �ملنا�صبة . و�لكلمات، هي: )�صتاء، ر��ِصد، ُح�ِصر، �م�ِص(، 

)ر�صيدة، ُم�صري، فر�صي، مي�صي(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

�َصاُط الثالث: )�صوت احلرف )�ْس( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة( ) 5 دقائق(  النَّ
تقدمي الّن�صاط:

ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )�ْص( �َصاِكًنا باأ�صكاله  م: 
كاّفة.

منوذج ، دوري: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل: �صوت �حلرف )�ْص( م�صري�ً بقب�صته هكذ�   )يكرره مرة ثانية(. 

م�صري�ً  ،�ْصـ(  )ـ�ْصـ  �صاكنا  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  عندما  )�ْص(  حرف  �صكاله  هذ�ن  �صارًحا:  �لّلوحة  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�صري  م: 
بقب�صته هكذ�   ، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف  �آخر �لكلمة �صاكناً ) ـ�ْصـ ، �ْصـ ( ، م�صري�ً بقب�صته   هكذ�.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟

. ت: �صوت �حلرِف )�ْص(. مع �الإ�صارة   
تطبيق:

كون »يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط« �ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )�ْص( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
�أن ت�صرعو� يف نطقه، مع �الإ�صارة     و�لكلمات هي: )�أ�ْصرف، م�صم�ص، �أخد�ْص(.

م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

�ْس
ـــ�ْس

�ْص

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �الأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )�َصـ، �َصا، �ُصـ، �ُصو، �ِصـ ، �ِصي(، فاإذ� �صمع 
ف �أ�صلوب: )دوري،دوركم(.  خطاأ، وظَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )�ِصـ ، �صي، �ْس( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  �صوتيٍّ  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل 
تتوزع  ومعناها:   ، تنت�صر  �الأوىل:  :�لكلمة  معناها  ويذكر 
وتتفرق ، و�لثانية:ر�صيدة ، ومعناها: ��صم بنت  ، و�لثالثة: 

م�صرق   ومعناها:  مكان �صروق �ل�صم�ص .)يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة.

ت: تتوزع وتتفرق معناها:   ت:)تنت�صر(   ت:)َتْنـ/ـتـَ/ـ�ِصـ/ـر.  
ت:��صم بنت معناها:   ت:)ر�صيدة(   ت: )ر/�صيـ/ـد/ة(.  

ت: مكان �صروق �ل�صم�ص معناها:   ت:)م�صرق(   ت: )م�صـ/ـِر/ق(.  
تطبيق:

عند  �ملك�صور  �ل�صوت  �إ�صارة  م�صتخدمني  بالكلمة  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م:  
�صماعه  عند  �ل�صاكن  �ل�صوت  و�إ�صارة  هكذ�   �صماعه  عند  بالياء  �ملمدود  �ل�صوت  و�إ�صارة  هكذ�    �صماعه 
، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها، و�لكلمات، هي: )�ِصْبـ/ـل(، )�صبل( - )َبـ/�صيـ/ـر(، )ب�صري( - )َم�ْصـ/ـرب(، )م�ْصرب(. هكذ�  

َمــ�ْصـ/ـِر/ُقَر/�ِصْيـ/ـَد/ُةَتْنـ/ـَتـ/ـ�ِصـ/ـُر

�صروق،  ، وهي: )يجري، �صجرة، فر��صات،  �َصاِبًقا  در�صوها  �لتي  �ملزج  �لّتالميذ كلمات  �ملعلِّم/ة مع  املراجعة: ير�جع 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �أن�صودة( فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:) هذ�،  �ل�صالة، تبحث، ت�صاهد، �حلرية، خائفة(،  وفقاً للتعليمات 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من  �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م: دوري: هذه كلمُة )ذهبت(  )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(. معناها: �صارت �إىل مكان معني.
م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )ذهبت( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )ذهبت( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )�صارت �إىل مكان معني(.
م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: �آ�صفة، ومعناها:  �أعتذر.
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اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية               الزمن: )5( دقائق

اخلطوة )6(:          القراءة امل�صتقّلة: )ر�صيدة والفرا�صات(       الزمن: )10( دقائق

ر�جع تنفيذ �لن�صيد وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )3-6(.
�أن�صودة  ) �أبي(.

يا رب حقق �أملي                  و �حفظ �أبي يا ربي يل
و مده بالعافية                    و بالعطايا �لكافية 

فاإنه نعم �الأب                      و �ملر�صد �ملهذب
ي�صقى لكي يريحنا              و يجلب �لقوت لنا

يا رب حقق مطلبي              و �حفظ من �ل�صر �أبي
�ملعنى �الجمايل الأن�صودة) �أبي(.

- يكافح �الأب ويعمل حتى يوفر �لعي�ص �لطيب الأوالده ، فاالأب هو �ملربي و�ملر�صد لنا يارب �حمي و�لدنا و�حفظه من كل 
�صر ومكروه.

ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( �لدر�ص )1( �لوحدة )2( .
املحادثة: 

قبل  مب�صمونها  �لتنبوؤ  و  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  �مل�صتقلة(  )�لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص   -
قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً باالأ�صئلة �الآتية:

- �صف ما ت�صاهده يف �ل�صورة.
- �أين جتل�ص �لفتاه ؟ وماذ� ت�صاهد؟

- �حك بع�ص �الأحد�ث �لتي تتوقعها من خالل م�صاهدتك لل�صورة؟ 
 قراءة الق�صة: )ر�صيدة والفرا�صات( 

ة �مل�صتقلة ) ر�صيدة و�لفر��صات( ثم ِدْر نقا�صاً م�صتعيناًَ باالأ�صئلة �الآتية: نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ
الأ�صئلة: 

1- عم تدور �لق�صة ؟
2-  �أين ذهبت ر�صيدة يف �ل�صباح؟.

3-  ما �مل�صكلة �لتي وقعت بها ر�صيدة؟
4- ما ر�أيك بت�صرف ر�صيدة؟

ت: عن ر�صيدة و�لفر��صات.
ت: �إىل �ملدر�صة.

ت: �أنها ذهبت تالحق �لفر��صات وتاأخرت عن �ملدر�صة.
ت: تقبل �أّية �إجابة منا�صبة.
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اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع   ) )�ص  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )�ص( ��صمه )�صني( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �الأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء  كما  م: �الآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )�صم�ص، مي�صي، م�صم�ص، رمو�ص(
بورة. م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �الأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )�صم�ص، مي�صي، م�صم�ص، رمو�ص(

ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ م: يطلب �ملعلِّم/ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

كتابة كلمات بها احلرف )�س( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  نَبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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ر�س )4(: حرف)َطـ ، َطا( املفتوح واملمدود بالألف  الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

تقدمي الن�صاط:  
باأية حركة كان، ويقدم �لتغذية  �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ط(  �أ�صماء  �أْن ي�صاأَل �لتَّالِمْيذ عن  م: من �ملمكن للُمَعلِِّم 

�لر�جعة.
َط،طا( )مفتوحاً، وممدوًد� باالألف فاإذ� كان فيها  م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
بَّابتني  ، و�إذ� كان فيها �صوت )طا( ممدود�ً باالألف �أ�صريو� بال�صَّ بابة هكذ�  �صوت �حلرف ) َط(  �أ�صريو� باإ�صبع �ل�صَّ

لالأعلى هكذ�  .    
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َط، طا(. 
.) بابة �إىل �أعلى، هكذ� ) م: كلمة »َطري« فيها �صوت )َط(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ

.) بَّابتني �إىل �أعلى، هكذ� ) م: كلمة »طائر« فيها �صوت )طا(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بابة �إىل �أعلى هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )َط( مفتوحاً يف �لكلمة، وباإ�صبعي  م: �الآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )طا( ممدود�ً باالألف يف �لكلمة  �ل�صَّ

ت:  . م: )َطري(.    
ت:  . م: ) طائر (.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )طريق، بطاطا(. 

ة )ر�صيدة والفرا�صات(.      الزمن: )5 ( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )َط، طا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(   )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )َطـ ـ طا ( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  باالألف  وممدود�  َمْفُتوًحا  طا(   ، )َط  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )َط(.

ُره  بابة �إىل �الأعلى هكذ�  ، )ُيَكرِّ م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )َط( مفتوحاً م�صري�ً باإ�صبع �ل�صَّ
ة ًَثاِنَيًة(.  َمرَّ

بابة  م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا:  هذ� �صكل �حلرف )َط( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة َمْفُتوًحا )َط( وي�صري  بال�صَّ
�أعلى  �إىل  بال�صبابة  وي�صري   ـَط(   ، َمْفُتوًحا)َط  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �َصْكاله ُ وهذ�ن   ، هكذ�   �أعلى   �إىل 

 . بابة �إىل �أعلى هكذ�  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا �صكاله )َط ، ـَط( وي�صري بال�صَّ هكذ�  ، �أمَّ

َطـــ
ـــَطـــ

ـــَط

َطـــاَط

ـــَطـــا

طا
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باالألف  �ملمدود  �إىل �حلرف( قائاًل:�صوت �حلرف   �ملَُعلُِّم/ُة  كالتايل: دوري.)ُي�ٍصرْيُ �ملمدود )طا(  �ل�صوت  يناق�ص  م: ثم 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  )ُيَكرِّ )طا( م�صري�ً بال�صَّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�    م : هذ� �صكل �حلرف )طا( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� باالألف )طا ( م�صري�ً بال�صَّ
ا  بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ، �أمَّ وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� باالألف )َطا،ـطا( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود� باالألف �صكاله )َطا،ـطا( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

�إىل  �الإ�صارة  َوَي�ْصاأَُل: ما �صوُت �حلرِف؟ مع  �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية(  ِعه  �إىل �حلرِف يف مو��صِ م: ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة 
�ملفتوح هكذ�  و�الإ�صارة للممدود هكذ�  مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ت: )َط،طا(.
تطبيق:

وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )َط،طا( بحركة �ل�صبط )�لفتحة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
باالألف( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )َطلب، مطر، �صقط، 

وَطن، �صرَط()طارد، يطارد(.
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )�ُصـ ، �ُصو ، �ِصـ ، �ِصي ، �ْصـ( �لتي �صبق در��صُتها.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )َطـ ،طا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كل  يف  �صوتي  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
��صم  ومعناها:  �الأوىل:طالل،  معناها:  ويذكر  مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  كلمة 
ولد، و�لثانية: طارت  ، ومعناها: حلقت يف �لف�صاء )يكرر �ملعلم ذلك مرتني 

مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: ��صم ولد معناها:   ت:)طالل(    ت: ) َطـ/ال/ُل(  
ت: حلقت يف �لف�صاء معناها:   ت:)طارت(    ت: ) طا/ِرْت(   

َطا/َرْت َطـ/ـال/ُل
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تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة م�صتخدمني �إ�صارة �ل�صوت �ملفتوح عند �صماعه 
هكذ� :  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود باالألف عند �صماعه هكذ�  ، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات 

/ُد(، )يطارد( . هي: )�صـ/َقـ/ـَط(، )�صقط( - )ُيـ/ـطا/ِرِ
م: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )جل�ص، جار، �صبب، م�صاء، �صجرة، فر��صات( فاإذ� 

ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�صروق، �أن�صودة، تنت�صر، ر�صيدة، م�صرق(،  وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف 
�خلطوة رقم )4(  �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  الأّنكم �صرتوَن هذه  �أ�صو�تها؛  بداًل من   �أ�صكالها  با�صتخد�م  �َصنتعّلم كلمات جديدًة  �ليوم  م: 
معناها.

هور( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )نبات ي�صبه �لورد(. م: دوري: هذه كلمُة )�لزُّ
هور( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(.  م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )�لزُّ

هور( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: )�لزُّ
م:  ما َمْعَناَها؟

ت: )نبات ي�صبه �لورد(.

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.
ة )�لقطة يف مطبخ �صاخن( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ

مك ، �أ�صرعت �صمُر بقفِل �لباِب، ونادت �أخاها  ذ�ت يوم دخلت قطة منزل �صمر  لتبحث عن طعام؛ الأنها �صمت ر�ئحة �ل�صَّ
ليطارد� �لقطة يف �ملطبخ ، فكانت �لقطة تفر من ركن �إىل ركن، و �صمر و�أخوها يطارد�نها ، قفزت �لقطُة �إىل �أعلى �لدوالب، 
�لقطة  فاأ�صدرت    ، �الأو�ين  ببع�ص  و�أخوها يقذفانها  �صمُر  فاأخذت   ، �الأو�يَن لكي يهربا منها ويرتكاها  بع�َص  و�أ�صقطت 
مو�ًء قوّياً ��صتعد�د�ً للدفاع عن نف�صها،وقفزت �إىل جانبيهما ففر� من �أمامها ، وفتحا �لباب ب�صرعة وعندما ر�أتهما �لقطُة 

مك �لتي كانت يف �مل�صوى، وخرجت جتري م�صرعة لتعود �إىل �صغارها يهربان �لتقطت على عجل قطعة �ل�صَّ
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ

1- ملاذ� دخلت �لقطة �إىل �ملنزل ؟
2- ماذ� فعلت �صمر بعد دخول �لقطة ؟

3- ملاذ� جتنبت �لقطة �مل�صارعة معهما ؟
4- ملاذ� قفزت �لقطة و�أ�صقطت �الأو�ين ؟

5- ملاذ� �لتقطت �لقطة قطعة �ل�صمك �لتي كانت يف �مل�صوى ؟

ت:  الأنها �صمت ر�ئحة �ل�صمك.
ت: �أ�صرعت �صمر بقفل �لباب ونادت �أخاها ليطاردها.

ت: )تقبل �أية �إجابات معقولة(.
ت: لكي يهربا منها ويرتكاها.

ت: لتعود �إىل �صغارها وتاأكل معها وجبة لذيذة.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص  �ل�صُّ �صاخن( وو�صف  �ال�صتماعية )�لقطة يف مطبخ  �لق�صة  �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة  �إىل  -  �طلب 

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  حمتوياتها معهم، ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ
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ر�س )5(: حرف)ُطـ ، ُطو( امل�صموم واملمدود بالواو الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص )6(. 

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  باأي حركة كان، ويقدم  �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ط(  �أ�صماء  �لتَّالِمْيذ عن  �أْن ي�صاأَل  للُمَعلِِّم  �ملمكن  م: من 

�لر�جعة.
كان  فاإذ�  بالو�و(  وممدوًد�  )م�صموماً  طو(  ُط،  م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف  فيها �صوت �حلرف )ُط( م�صموًما �أ�صريو� بال�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ� 

بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  .     ) طو( ممدود�ً بالو�و �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ُط، طو(. 
.) م: كلمة »ُطرق« فيها �صوت )ُط(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما ، هكذ� ) م: كلمة »طوب« فيها �صوت )طو(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

�إذ� �صمعتم �صوت )ُط( م�صموماً،  �الأمام مع تدويرها    �إىل  بال�صبابة  و�أ�صريو�  �أعينكم،  باإغما�ص  �الآن قومو�  م: 
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )طو( ممدود�ً بالو�و.  و�أ�صريو� بال�صَّ

ت:  . م: ) ُطرق(.      
. ت:  م: )طوب(.      

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )ُطرفة، فطور(.

ة )ر�صيدة والفرا�صات(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )ُطـ ، طو( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(   )5 دقائق(

)5 دقائق( �َصاُط الثان �صوت احلرف )ُطـ ،طو ( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالو�و  وممدوًد�  م�صموًما  طو(  )ُطـ  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 
بابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ُط( م�صموًما م�صري�ً باإ�صبع �ل�صَّ م: ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ
�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة  �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُط( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموًما )طو( م�صري�ً بال�صبابة  م: ُي�ٍصرْيُ
بابة �إىل  �إىل �الأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )طو، ـطو( م�صري�ً بال�صَّ
بابة �إىل �الأمام  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما ف�صكاله )طو، ـطو( م�صري�ً بال�صَّ �الأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

مع تدويرها  . 

ُطـــ
ـــُطـــ

ـــُط

ُطـــوُط

ـــُطـــو

طو
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تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات: وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف كل كلمة 
وينطقه، ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل كل حرف/مقطع �صوتي لكل كلمة ثم 
يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها: �الأوىل: ُطيور، ومعناها: �حليو�نات �لتي 
تطري يف �لف�صاء ، و�لثانية: يطوف  ، ومعناها:يدور. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني 

مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:�حليو�نات �لتي تطري يف �ل�صماء معناها:    ت:) طيور(   ت: ) ُطـ/يو/ر ( 
ت:يدور معناها:    ت:)يطوف(   ت: ) َيـ/ـطو/ف( 

م: ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل:
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  �ملَُعلُِّم/ُة  �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود بالو�و )طو( م�صري�ً بال�صَّ م: دوري. ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ هكذ�  )ُيَكرِّ
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  م: هذ� �صكل �حلرف )طو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و ) طو( م�صري�ً بال�صَّ
مع  �الأمام  �إىل  بَّابتني  بال�صَّ م�صري�ً  ـطو(  )طو،  بالو�و  ممدوًد�  �لكلمة  و�صط  يف  ياأتي  ِعْنَدَما  �َصْكاله ُ وهذ�ن   ،  
بَّابتني �إىل �الأمام  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و ف�صكاله   ) طو، ـطو( م�صري�ً بال�صَّ تدويرهما  ، �أمَّ

 . مع تدويرهما 
ممار�صةم�صتقلة:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوت  �حلرِف؟ مع ��صتخد�م  م: دوركم.ي�صري �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�الإ�صارة

ت:  )طو(، مر�عني �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني.
تطبيق:

�أو  )�ل�صمة،  �ل�صبط  بحركة  طو(  )ُط،  لل�صوت  �ملختلفة  �الأ�صكال  �إىل  �َصاأُ�ِصرْيُ  �ل�ّصِرْيِع؛  وت  �ل�صَّ لعبَة  نلعُب  دعونا  م: 
�أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي : )ُطرفة،  بالو�و( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم  ممدود�ً 

يربط، يفرط (، )طوب، تطوف، رطوبة، يخطو(
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُطـ ،طو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )�ُصـ، �صو، �ِصـ، �ِصي، �ْص، َط ، َطا( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

َيـ/ـُطو/ُفُطـ/ـُيو/ُر
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تطبيق:
عند  �مل�صموم  �ل�صوت  �إ�صارة  م�صتخدمني  بالكلمة  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
بَّابتني هكذ�  ،  �صماعه مع تدوير �ل�صبابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ

و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )ُطر/َفـ/ـة(، )طرفة( - )ُطو/ُب(، )طوب(.  

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )تنت�صر، ر�صيدة، م�صرق، طالل، طارت( فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)خائفة، �حلريَّة، ذهبت، �آ�صفة، �لزهور(،  وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف 
�خلطوة رقم )4(، من �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  الأّنكم �صرتوَن هذه  �أ�صو�تها؛  بداًل من   �أ�صكالها  با�صتخد�م  �َصنتعّلم كلمات جديدًة  �ليوم  م: 

معناها.
م: دوري: هذه كلمُة ) ور�ئي( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها : )خلفي(.

م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )ور�ئي( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )ور�ئي( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )خلفي(.

م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة:�لنحلة، ومعناها : ح�صرة نفيدة تعطينا �لع�صل. 

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

ة )�أغ�صان مت�صابكة( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   ِ�ْحِك ق�صّ
ذ�ت يوٍم ر�أت مها ع�صفورة عالقة بني �أغ�صان �صجرة كبرية �أمام منزلها.

�أعلى  ع�صها  �إىل  �لع�صفورة  نظرت  �للحظة  تلك  نحوها، ويف  �ل�صجرة  يت�صلق  فاأ�صرع  �لع�صفورة  كبرٌي   قٌط  ملح  وفجاأًة؛  
ناحية  جتري  ور�حت  فاأ�صرعت  �لع�صفورة  �إىل  ي�صل  قد  �لقطَّ  �أنَّ  مها  �صعرت  عليها  خوفا  يبكون؛  �صغارها  فر�أت  �ل�صجرة 
ها �لقطُّ �لغد�ُر.. كاد �لقطُّ ي�صل �إىل �لع�صفورة، ولكن »مها« كانت �الأ�صرَع، فقد  �ل�صجرة وهي ت�صرخ باأعلى �صوتها: �بتعد �أيُّ

رمت �لقطَّ بكرٍة �صغرية فخاف و�بتعد عن �لع�صفورة.
َغاِرَها. ها و�صِ ت�صلقت مها �ل�صجرة، و�أم�صكت �لع�صفورة، وخلَّ�صتها من بني �الأغ�صان �ملت�صابكة و�أطلقتها فطارت ثم عادت �إىل ُع�صِّ

ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   ِ�ْحِك �لق�صّ
1- ماذ� ر�أت  مها ؟

2- ملاذ� كان �صغاُر �لع�صفورة يبكون ؟
3- ماذ� فعلت مها حتى تنقذ �لع�صفورة؟

4- �أين ذهبت �لع�صفورُة َبْعَد �أن �أطلقتها مها ؟
5- ماذ� �صتفعل لو كنَت مكان مها؟

ت: ر�أت ع�صفورًة عالقة بني �أغ�صان �ل�ّصجرة �لكبرية.
ت: خوفاً على �أمهم �لع�صفورة من �لقط.

ت: رمت �لقط بالكرة فخاف و�بتعد عن �لع�صفورة.
ت: �إىل �صغارها.

ت: تقبل �أية �جابة معقولة.
ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ

ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )�أغ�صان مت�صابكة( وو�صف �ل�صُّ
ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  معهم، ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�ْصكهم 

�الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ط( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ط( باأ�صكاله �ملختلفة. 

�أ�صكال �حلرف يف  �لقلم فوق  ـط(، وميرر  ـط، طـ،  �ملختلفة هكذ� )ط،  �أو�صاعه  ��صمه )طاء( نكتبه يف  م: �حلرف )طا( 
ف رقم )1(. �ل�صّ

ممار�صة موّجهة، دورنا : 
م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف ) ط( باأ�صكاله �ملختلفة.

حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ
ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �الآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف )ط( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.

ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: �الآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ
ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.

 تطبيق:
فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( من �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ

�لتَّالِميذ.
م:  وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات  بها احلرف )ط( مع حروف �صبَق درا�صتها :

ثم   فحة  �ل�صّ فتحو�  �أّنهم  من  وتاأكد  كتبهم  يف  �لّدر�ص  بهذ�  �خلا�صة  �لتطبيقات  �صفحة  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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اكن )ْط( ر�س )6(: حرف:)ِطـ، طـي( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( من �لدر�ص رقم )1( �لوحدة)2(ـ  يتم مر�جعة �لق�صَّ

 تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ط(.

م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )ِط،طي،ْط( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها 
، و�إذ� كان فيها �صوت )طي( ممدود�ً بالياء  �صوت �حلرف )ِط( مك�صور�ً  �أ�صريو� باإ�صبع �ل�صبابة �إىل �الأ�صفل هكذ� 

. بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  و�إذ� كان فيها �صوت )ْط( �صاكناً �أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   �أ�صريو� بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )ِط،طي،ْط(.
م: كلمة )ِطفل( فيها �صوت )ِط(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�.  

بَّابتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.      م: كلمة )ِطني( فيها �صوت )طي(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
م: كلمة )ِمْطرقة( فيها �صوت )ْط(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة �ليد هكذ�.        

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م:. �الآن قومو� باإغالق �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِط( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )طي( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�    �إذ�  �ل�صَّ

�صمعتم �صوت )ْط( �صاكناً.
ت:  م: ) ِطفل(.    
ت:  م: ) ِطني(.    

ت:    م: ) ِمْطرقة(.    
تطبيق:

ِطُر، َيِطرُي، �أْطفال(. م:يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )مُتْ

ة )ر�صيدة والفرا�صات(.            الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.             الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )ِطـ ، طي ، ْط( �صماًعا( )الوعي ال�صوتي( )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف )ِطـ ، طي ( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

م: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ِط، طي ( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف )ِط( مك�صور�ً م�صري�ً باإ�صبع 
ره مّرة ثانيًة(.   �ل�صبابة �إىل �الأ�صفل هكذ�   )يكرِّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )ِط( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )ِط(، م�صرًي� بال�صبابة 
�إىل �أ�صفل  وهذ� �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� ) ِطـ ، ـِط( م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما 

ِط
ـــِطــ

ـــِط

ِطيِط ِطي
ـــِطي
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�َصاُط الثالث: )�صوت احلرف )ْط( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة( ) 5 دقائق(  النَّ
تقدمي الّن�صاط:

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوح خماطًبا �لّتالميذ: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف )ْط ( �َصاِكًنا باأ�صكاله كاّفة.
منوذج ، دوري: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل: �صوت �حلرف)ْط( م�صري�ً بقب�صته هكذ�   )يكرره مرة ثانية(. 

ياأتي يف �آخر �لكلمة مك�ُصوًر� ، ف�صكاله: )ِطـ ، ـِط(. م�صرًي� بال�صبابة �إىل �أ�صفل 
ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل :

بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�     م: دوري. ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف �ملمدود بالياء )طي( م�صري�ً بال�صَّ
ره مّرة ثانيًة(.   )يكرِّ

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )طي( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء ) طيـ(، م�صرًي� 
بَّابتني  بَّابتني �إىل �أ�صفل   وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء ) ِطيــ طي( م�صرًي� بال�صَّ بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل  �إىل �أ�صفل    �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدوًد� بالياء ، �صكاله: )ـطي، طي (. م�صرًي� بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
مع  ؟  �حلرِف  �صوت  ما  وي�صاأل:   �لكلمة(،  ونهاية  و�صط،  )بد�ية،  �ملختلفة  مو��صعه  يف  �حلرف  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 

��صتخد�م �الإ�صارة.
مبقد�ر  و�ملد  �ل�صفلي  �لفك  )خف�ص  مر�عني   ، هكذ�  و�ملمدود  هكذ�       للمك�صور  �الإ�صارة  مع  طي(.  )ِط،  ت: 

حركتني(.
تطبيق:

بط« �لك�صرة �أو ممدود�ً  وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف ) ِطـ طي(  بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
بالياء »يف بع�ص �لكلمات، و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �الإ�صارة �ملنا�صبة . و�لكلمات، هي: )ِطفل، متطر، فاطر، 

�عِط(، )طني، يطري، �أطري، �ُصرطي(
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ْط( م�صري�ً  ـْط،   ( �صاكنا  �لكلمة  ياأتي يف و�صط  �صكال حرف )ْط( عندما  �صارًحا: هذ�ن   �لّلوحة  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�صري  م: 
بقب�صته هكذ�   ، وهذ�ن ف�صكاله عندما ياأتي يف �أخر �لكلمة �صاكناً ) ـْط، ْط(، م�صري�ً بقب�صته   هكذ�.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:
 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة ) و�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟

. ت: �صوت �حلرِف )ْط(. مع �الإ�صارة   
تطبيق:

كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد  بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْط( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
�أن ت�صرعو� يف نطقه، مع �الإ�صارة   و�لكلمات هي: )يْطفو، �أْطفال، �ربْط، ��ْصُرْط(.

م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ْط
ـــْطــ

ـــْط

ْط

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �الأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )َطـ ، َطا، ُظـ، طو، ِطـ، ِطي(، فاإذ� �صمع 
ف �أ�صلوب: )دوري،دوركم(.  خطاأ، وظَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِط، طي، ْط( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

حرف/ كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
مقطع �صوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه 
مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  �صوتيٍّ  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل 
يك�صر  ومعناها:  يقطف،  �الأوىل:  �لكلمة   : معناها  ويذكر 

من غ�صن �ل�صجرة،  و�لثانية: تطري، ومعناها: حتلق يف �لف�صاء، و�لثالثة : تطرد ومعناها: ُتبعد )يكرر �ملعلم ذلك 
مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت:يك�صر من غ�صن �ل�صجرة معناها:   ت:)يقطف(   ت: ) َيْقـ/ـِطـ/ـُف(.   

ت:حتلق يف �لف�صاء معناها:   ت:)تطري(   ت: ) َتـ/ـِطيـ/ـر(.   
ت:ُتبعد معناها:   ت:) تطرد(   ت: ) َتـْطـ/ـُر/ُد (.   

تطبيق:
م:  دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة مع ��صتخد�م �إ�صارة �ل�صوت �ملك�صور عند �صماعه 
هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صوت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�   ، و�أريد 

�أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: )ِطيـ/ـُن(، )طني( -  )ِطْفـ/ـُل (، )طفل( - )َيْطـ/ـُلـ/ـُب( )يْطُلب(.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )تنت�صر، ر�صيدة، م�صرق، طالل، طارت، 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. طيور، يطوف( فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ

تْطـ/ـُر/ُدَتـ/ـِطيـ/ـُر َيْقـ/ـِطـ/ـُف

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)ذهبت، �آ�صفة، �لزهور، �لنحلة، ور�ئي(، وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف 
�خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
�لداللة  بح�صب  �ملعلم  �إىل ثالث مر�ت(.معناها:يو�صحه  ويكررها مرتني  �إليها  )ُي�ٍصرْيُ  )َيْل�َصُع(   كلمُة  دوري: هذه  م: 

�ملتعارف عليها يف بيئة �لتلميذ.
م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي: )َيْل�َصُع( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 

ت: )َيْل�َصُع( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.
م: ما َمْعَناَها؟

ت: )يتقبل �إجابة �لتلميذ بح�صب فهمه(.
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الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ �لن�صيد وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )6( �لوحدة )3(.

�أن�صودة  ) �أبي(.
يا رب حقق �أملي            و �حفظ �أبي يا ربي يل

و مده بالعافية               و بالعطايا �لكافية 
فاإنه نعم �الأب                و �ملر�صد �ملهذب

ي�صقى لكي يريحنا         و يجلب �لقوت لنا
يا رب حقق مطلبي              و �حفظ من �ل�صر �أبي

�ملعنى �الجمايل الأن�صودة )�أبي(.
-  يكافح �الأب ويعمل حتى يوفر �لعي�ص �لطيب الأوالده ، فاالأب هو �ملربي و�ملر�صد لنا يارب �حمي و�لدنا و�حفظه من كل 

�صر ومكروه

ة: )لطيفة والنحلة(.         الزمن: )10( دقائق  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

املحادثة: 
قبل  مب�صمونها  �لتنبوؤ  و  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  �مل�صتقلة(  )�لق�صة  مقدمة  يف  �ملوجودة  �ل�صورة  �عر�ص   -

قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً باالأ�صئلة �الآتية:
- �صف ما ت�صاهده يف �ل�صورة.

- �حِك بع�ص �الأحد�ث �لتي تتوقع حدوثها من خالل �ل�صورة.

قراءة الق�صة: )لطيفة والنَّحلة( 
ة �مل�صتقلة ) لطيفة و�لنَّحلة( ثم ِدْر نقا�صاً م�صتعيناًَ باالأ�صئلة �الآتية: نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ

الأ�صئلة: 
1- ملاذ� حاولت لطيفة طرد �لتحل؟

2- ملاذ� �صاحت لطيفة ؟
3- ماذ� فعل طالل؟

4- ماذ� قال طالل الأخته لطيفة ؟

5- ماذ� �صتفعل لو كنَت مكان لطيفة؟

ت: الأنها �أر�دت �أن تقطف �لزهور.
ت: الأن �لنحلة تطري ور�ءها وتالحقها.

ت: �بت�صم ون�صح �أخته.
ت: �بت�صم وقال : ال تقرتبي من �لنحلة الأن �لنحل يل�صع 

من يقطف �لزهور.
ت: تقبل �أية �إجابة معقولة.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
�ملختلفة  باأ�صكاله  �حلرف  و�صنكتب  در��صتها  �صبق  �أخرى  حروف  مع  )ط(  حرِف  كتابة  كيفّيَة  �ليوَم  �صنتعّرُف   م: 

) بد�ية ــ و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )ط( ��صمه )طاء( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �الأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء كما  م: �الآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )طارت، تطوف، يربط، �صرط(.
بورة. ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �الأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات  يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، )طارت، تطوف، يربط، �صرط(.

ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

قدر�ت  �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً  فحة  �ل�صّ ف رقم )3( يف  �ل�صّ �لكتابة يف  ��صتكمال  �لتَّالِميذ  �ملعلِّم/ـة من  م: يطلب 
�لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )7(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )ط( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:



الوحدة الثامنة 320

ر�س )7(: حرف )َز، زا( املفتوح واملمدود بالألف الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1(  �لدر�ص )1( �لوحدة )2(. 

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  ويقدم  كان،  حركة  باأي  )ز(  �صوت  فيها  يعرفونها  �أ�صياء  �أ�صماء  عن  �لتَّالِمْيذ  ي�صاأَل  �أْن  للُمَعلِِّم  �ملمكن  من  م: 

�لر�جعة.
م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف )َز، ز�( )مفتوحاً، وممدوًد� باالألف( فاإذ� كان فيها 
بَّابتني  ، و�إذ� كان فيها �صوت )ز�( ممدود�ً باالألف �أ�صريو� بال�صَّ بابة هكذ�  �صوت �حلرف ) َز(  �أ�صريو� باإ�صبع �ل�صَّ

لالأعلى هكذ�  ، 
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )َز/ ز�(. 
.) م: كلمة ) َزمن( فيها �صوت )َز(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �أعلى، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �أعلى، هكذ� ) م: كلمة ) ز�ر(  فيها �صوت )ز�(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

بابة �إىل �أعلى هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )َز( مفتوحاً يف �لكلمة، وباإ�صبعي  م: �الآن قومو� باإغما�ص �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ز�( ممدود�ً باالألف يف �لكلمة. �ل�صَّ

ت:  . م: ) َزمن(.    
ت:  . م: ) ز�ر(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )َزيدـ ز�د(.

ة )لطيفة والنحلة(.       الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:         مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.         الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )َز، زا( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(       )5 دقائق(

اِن )�صوت احلرف )َز، زا ( َمْفُتوًحا وممدوًدا بالألف باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة( )5 دقائق( �َصاُط الثَّ النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  باالألف  وممدود�  َمْفُتوًحا  ز�(  )َز،  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج  دوري: 
م: يناق�ص �صوت �حلرف )َز(.

ة  ُره َمرَّ ، )ُيَكرِّ بابة �إىل �أعلى هكذ�  م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )َز( مفتوحاً م�صري�ً باإ�صبع �ل�صَّ
ًَثاِنَيًة(. 

م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )َز ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة َمْفُتوًحا  )َز ( وي�صري  بال�صبابة 
�إىل �أعلى هكذ�  ، وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة َمْفُتوًحا)ـَز، ز( وي�صري  بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  ، 

َز
ـــَز

ـــَز

َزاَز

ـــَزا

َز�
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 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كل  يف  �صوتي  حرف/مقطع  كلِّ  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  �صوتي  حرف/مقطع  كل  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها: �الأوىل: زيد، ومعناها: ��صم ولد، 
و�لثانية: ز�ئر ، ومعناها: �صخ�ص �أتى ملنزلنا . )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل 

كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت:��صم ولد معناها:   ت:) زيد(   ت: ) زْيـ/ ـُد(   
ت:�صخ�ص �أتى �إىل منزلنا معناها:   ت:) ز�ئر(   ت: ) ز�/ِئـ/ـُر(  

 . ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة َمْفُتوًحا ف�صكاله ) ـَز، ز ( وي�صري بال�صبابة �إىل �أعلى هكذ�  �أمَّ
م: ثم يناق�ص �ل�صوت �ملمدود )ز�( على �لنحو �لتايل: 

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�   �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف  قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود باالألف )ز�( م�صري�ً بال�صَّ م: دوري. ُي�ٍصرْيُ
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ )ُيَكرِّ

بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ،  م: هذ� �صكل �حلرف )َز� ( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود� باالألف )ز� ( م�صري�ً بال�صَّ
ا  بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ، �أمَّ وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدود� باالألف ) ـز�، ز�( م�صري�ً بال�صَّ

. بَّابتني �إىل �أعلى هكذ�  ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود� باالألف ف�صكاله ) ـز� ، ز� ( م�صري�ً بال�صَّ
ممار�صةم�صتقلة، دوركم:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما �صوُت �حلرِف؟ مع �الإ�صارة  م: دوركم. ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
�إىل �ملفتوح هكذ�  و�الإ�صارة للممدود هكذ�  مر�عني فتح �لفم ومد �ل�صوت مبقد�ر حركتني. 

ت: )َز، ز�(.
تطبيق:

وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )َز، ز�( بحركة �ل�صبط )�لفتحة، �أو ممدود�ً  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
باالألف( يف بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه م�صتخدماً �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )زْيد، منزل، فاز()ز�ئر، 

ُيز�ر( .
م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة �إجابات �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ با�صتخد�م �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت( َز، زا( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )ُطـ، ُطو، ِطـ ، ِطي ، ْطـ( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

َزا/ِئـ/ـُرَزْيـ/ـُد
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تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة م�صتخدمني �إ�صارة �ل�صوت �ملفتوح عند �صماعه 
هكذ� :  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود باالألف عند �صماعه هكذ�  ، و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات 

هي: )َز/َمـ/ـُن    (، )زمن  ( - )فا/َز(، )فاز (.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )طيور، يطوف، يقطف، تطري، تطرد( 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. فاإذ� �صمع خطاأ، يوظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)�لزهور ، ور�ئي، �لنحلة، يل�صع(،  وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة 
رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2( .

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
و�صنتعرف   ،� َكِثرْيً �لكلمات  الأّنكم �صرتوَن هذه  �أ�صو�تها؛  بداًل من   �أ�صكالها  با�صتخد�م  �َصنتعّلم كلمات جديدًة  �ليوم  م: 

معناها. 
م: دوري: هذه كلمُة )�َصِمْعنا( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( 

م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي :)�َصِمْعنا( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )�َصِمْعنا( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ْفُت ، ومعناها : �عتذرُت وكلمة: �جلمعة، ومعناها: �آخر يوم يف �الأ�صبوع. م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: تاأ�صَّ

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( من �لدر�ص )1( �لوحدة)2(.

ة ) �لزهر�ت �جلميالت( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   �حك ق�صّ
عا�صت زهرة مع بع�ص �لزهور يف حديقة جميلة، جتذُب �إليها �لُقلوَب و�لعُقول، ويف �أحد �الأيام ��صتيقظت �لزهور و�صمعت 
ور�حت  جميالت،  �أي�صاً  ونحن  جميلة  �أنِت  �الأخرى:  �لزهور  قالت  �لزهور،  هذه  كل  من  �أجمل  �أنا  تُقوُل:  �لقرنفل  زهرة 

�لزهور تبت�صم لها. خجلت زهرة �لقرنفل و�أخذت تقدم �عتذ�رها، قبلت �لزهور �عتذ�رها و�صفقت لها.
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   �حك �لق�صّ

1- �أين عا�صت زهرة �لقرنفل؟ 
�لُقلوب  �إليها  »جتذب  �حلديقة  باأن  �ملق�صود  ما  م:   -2

و�لعُقول«؟ )ما �ملعنى(.
3- م: مب �فتخرت زهرة �لقرنفل ؟

4- م: مب �صعرت زهرة �لقرنفل عندما و�صفتها �لزهور 
باجلمال ؟

5-: مب تن�صح من يفتخر بنف�صه، وي�صيء لغريه؟

ت: يف حديقة جميلة.
ت: جتعلنا ن�صعر بالفرح – جتعلنا ن�صتمتع – جتعلنا نفكر 

بجمال خملوقات �هلل – �أو �أي معنى �آخر منا�صب.
ت: �أنِت جميلة ونحن جميالت.

ت: باخلجل مما قالت.

ت: باأن يتو��صع، وير�عي م�صاعر غريه.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
وناق�ص  ورة  �ل�صُّ وو�صف  �جلميالت(  )�لزهر�ت  �ال�صتماعية  �لق�صة  �صورة  على  كتبهم  فتح  �لتالميذ  �إىل  �طلب    -

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرهم.  حمتوياتها معهم، ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ
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ر�س )8(: حرف )ُز، زو( امل�صموم واملمدود بالواو الدَّ

يتم مر�جعة �لق�صة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(. 

تقدمي الن�صاط:
�لتغذية  ويقدم  كان،  حركة  باأي  )ز(  �صوت  فيها  يعرفونها  �أ�صياء  �أ�صماء  عن  �لتَّالِمْيذ  ي�صاأَل  �أْن  للُمَعلِِّم  �ملمكن  من  م: 

�لر�جعة.
ُز، زو( )م�صموماً وممدوًد� بالو�و( فاإذ� كان فيها  م: �ليوم �صنلعب لعبة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت �حلرف ) 
، و�إذ� كان فيها �صوت �حلرف ) زو(  بابة �إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  �صوت �حلرف )ُز( م�صموًما �أ�صريو بال�صَّ

بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�  .     ممدود�ً بالو�و �أ�صريو�  بال�صَّ
منوذج، دوري: 

م:  �أريد �أن ت�صتمعو� �إىل �ل�صوت )ُز، زو(. 
.) م: كلمة ) ُزجاج(  فيها �صوت )ُز(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �الأمام مع تدويرها، هكذ� )

.) بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما ، هكذ� ) م: كلمة ) يزور(  فيها �صوت )زو(، لذلك �صاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
ممار�صة م�صتقلة، دوركم:

م�صموماً،  )ُز(  �صوت  �صمعتم  �إذ�  تدويرها    مع  �الأمام  �إىل  بابة  بال�صَّ و�أ�صريو�  �أعينكم،  باإغما�ص  قومو�  �الآن  م: 
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )زو( ممدود�ً بالو�و.  و�أ�صريو� بال�صَّ

ت:  . م: ) زجاج (.    
. ت:  م: ) يزور(.    

تطبيق:
م: ُيَكّرُر �ملعلُِّم �للُّعبة �ل�ّصابَقة ُم�ْصَتِعْيًنا بقائمة �لكلمات �لّتالية: )يجوز، مرزوق( 

ة )لطيفة والنحلة(.           الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.               الزمن: ) 15( دقيقة

الن�صاط الأول: متييز �صوت احلرف )ُز، زو( �صماعًا )الوعي ال�صوتي(      )5 دقائق(

)5 دقائق( �َصاُط الثان �صوت احلرف )ُز، زو( م�صموًما وممدوًدا بالواو باأَ�ْصَكاِلِه الِكَتابّية َكاّفة   النَّ
تقدمي الن�صاط:

باأَ�ْصَكاِلِه  بالو�و  وممدوًد�  م�صموًما  زو(  )ُز،  �حلرِف  �صوت  �صنتعّرف  �الآَن  م: 
�لِكَتابّية َكاّفة.

منوذج، دوري: 

ُز
ـــُز

ـــُز

ُزوُز

ـــُزو

زو

�إىل �الأمام مع تدويرها هكذ�  �ل�صبابة  باإ�صبع  �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ُز( م�صموًما م�صري�ً  �ملَُعلُِّم/ُة  ُي�ٍصرْيُ م: 
ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ  )ُيَكرِّ

م: ُي�ٍصرْيُ �ملَُعلُِّم/ُة  �إىل �للوحة �صارًحا: هذ� �صكل �حلرف )ُز( ِعْنَدَماياأتي يف بد�يِة �لكلمِة م�صموًما ) ُز( م�صري�ً بال�صبابة 
بابة �إىل  بال�صَّ ِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة م�صموًما )ـُز، ُز( م�صري�ً  �إىل �الأمام مع تدويرها  ، وهذ�ن �َصْكاله ُ
بابة �إىل �الأمام مع  ا ِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة م�صموًما ف�صكاله )ـُز، ُز( م�صري�ً بال�صَّ �الأمام مع تدويرها  ، �أمَّ

تدويرها  . 
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ُز، زو( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

املراجعة: ُيَر�ِجُع �ملعلُِّم مَع �لّتالميذ �أ�صو�َت )ِطـ، ِطي ، ْطـ ، َز، َز�( �لتي �صبق در��صُتها.

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

تقدمي الّن�صاط:
ة ِبِه وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة ، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

كل  كلِّ حرف/مقطع �صوتي يف  �أ�صفل  وُي�ِصرْيُ  �لكلمات:  بكتابة  �ملعلِّم/ة  يقوم  م: 
لكل  كل حرف/مقطع �صوتي  �أ�صفل  �إ�صبعه  ب�صحب  يقوم  ثم  وينطقه،  كلمة 
كلمة ثم يقر�أ �لكلمة مكتملة ويذكر معناها: �الأوىل: زجاج، ومعناها: معدن 
�أحد  �إىل  نذهب  ومعناها:  نزور،  و�لثانية:  �لنافذة،  زجاج  للك�صرمثل  قابل 

�الأ�صخا�ص لزيارته. )يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه ثم قر�ءة 
�لكلمة مكتملة وي�صاأل عن معناها.

ت: معدن قابل للك�صرمثل زجاج �لنافذة معناها:   ت:) زجاج(   ت: ) ُز/جا/ُج(  
ت: نذهب �إىل �أحد �الأ�صخا�ص لزيارته معناها:   ت:) نزور(   ت: ) َنـ/زو/ُر (  

تطبيق:
عند  �مل�صموم  �ل�صوت  �إ�صارة  م�صتخدمني  بالكلمة  حرف/مقطع  كل  �إىل  �صاأ�صري  �لكلمات؛  قر�ءة  لعبة  نلعب  دعونا  م: 
بَّابتني هكذ�  ،  �صماعه مع تدوير �ل�صبابة هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالو�و عند �صماعه مع تدوير �ل�صَّ

و�أريد �أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلها. و�لكلمات هي: )َتـ/ـحو/ُز(، )حتوز  ( - )َمْر/زو/ُق(، )مرزوق(.

َنـ/ـُزو/ُرُز/َجا/ُج

م: ثم يناق�ص �ملمدود على �لنحو �لتايل:
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  �ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف  �ملمدود بالو�و )زو( م�صري�ً بال�صَّ م: دوري. ُي�ٍصرْيُ

ًة َثاِنَيًة(. ُره َمرَّ هكذ�  )ُيَكرِّ
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما    م: هذ� �صكل �حلرف )زو( ِعْنَدَما ياأتي يف بد�يِة �لكلمِة ممدود�ً بالو�و ) زو ( م�صري�ً بال�صَّ
بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما   وهذ�ن �َصْكاله ُِعْنَدَما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالو�و )زو ، ـزو( م�صري�ً بال�صَّ

 . بَّابتني �إىل �الأمام مع تدويرهما  اِعْنَدَما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدود�ً بالو�و ف�صكاله   ) زو ، ـزو( م�صري�ً بال�صَّ �أمَّ
ممار�صةم�صتقلة:

ِعه �ملختلفة )بد�ية، و�صط، ونهاية( َوَي�ْصاأَُل: ما�صوُت �حلرِف؟ مع ��صتخد�م �الإ�صارة. م: دوركم.ي�صري�ملَُعلُِّم/ُة �إىل �حلرِف يف مو��صِ
ت:  )ُز، زو(، مر�عني �صم �ل�صفتني و�ملد مبقد�ر حركتني.

تطبيق:
وت �ل�ّصِرْيِع؛ �َصاأُ�ِصرْيُ �إىل �الأ�صكال �ملختلفة لل�صوت )ُز، زو( بحركة �ل�صبط )�ل�صمة، �أو ممدود�ً بالو�و( يف  م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صَّ
بع�ص �لكلمات و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع ��صتخد�م �الإ�صارة. و�لكلمات ِهَي: )زجاج، يجوُز(، )يزور، موزون، يغزو(.

م: ُيالحظ �ملَُعلُِّم/ُة جتاوب �لتَّالِمْيذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ بتوظيف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.
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املراجعة:  ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا، وهي: )تقطف، تطري، تطرد، زيد، ز�ئر( فاإذ� 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. �صمع خطاأ، يوظِّ

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)ور�ئي، �لنحلة، يل�صع، �صمعنا، تاأ�صفت، �جلمعة(،  وفقاً للتعليمات 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2( .

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    

�، و�صنتعرف معناها. م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من  �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً
م: دوري: هذه كلمُة )�لنَّافذة( )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت( ، معناها :  )�ل�صباك �أو �لطاقة(.

م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهَي )�لنَّافذة( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(. 
ت: )�لنافذة( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(.

م:  ما َمْعَناَها؟
ت: )�ل�صباك �أو �لطاقة(.

ي، ومعناها : �أبو و�لدي �أو �أبو و�لدتي. م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة:جدِّ

ر�جع �لتعليمات يف �خلطوة رقم )5( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.
ة )مزمار �الأ�صو�ت ( كاملة ب�صوٍت مرتفٍع، مر�عًيا �لّتمثيل ملعنى �ملقروء.   �حك ق�صّ

كان الأحد �حلكماء مزماٌر ي�صتطيع با�صتخد�مه تقليد �أ�صو�ت �حليو�نات، ويف �إحدى �لليايل خرج مي�صي و�صط �لغابة 
ف�صاع منه �ملزمار، فوجده �ل�صبع ور�ح يقلِّد به �أ�صو�َت �حليو�نات ، فكان يذهب �إىل حظرية �ملا�صية ويقلٍّد �صوت �لنعاج 

و�ملاعز، فاإذ� خرجت �فرت�صها، �صاق حال �حليو�نات منه وَذَهَبْت ت�صكوه �إىل �حلكيم.
قال �حلكيم لل�صبع : من �أين �أتيت بهذ� �ملزمار؟  قال �ل�صبع :  وجدته يف �لغابة، وتعلَّمت ��صتخد�مه الأح�صل على 
فر�ئ�صي، فقال �حلكيم : �أعطني هذ� �ملزمار فهو مِلٌك يل، و�صاأعطيك �آلًة �أخرى �أف�صل منه، فرح �ل�صبع و�صلَّم له �ملزمار، 

ها. فقال �حلكيم : �إنَّ من ي�صتخدم �حلكمة الإيذ�ء �الآخرين ال ي�صتحقُّ
ة كاملًة مّرًة �أخرى ، ثم وجه �إىل �لتالميذ �الأ�صئلة �لتالية:   �حك �لق�صّ

1- كيف �أ�صاع �حلكيم مزماره؟
2- ماذ� فعل �ل�صبع باملزمار عندما وجده؟

3- كيف ��صرتد �حلكيم مزماره من �ل�صبع ؟

4- ملاذ� �أخذ �حلكيم �ملزمار من �ل�صبع ؟
5- ماذ� ح�صل بعد �أن �أخذ �حلكيم من �ل�صبع �ملزمار؟

ت: خرج مي�صي و�صط �لغابة ف�صاع منه �ملزمار.
ت: كان يذهب �إىل حظرية �ملا�صية ويقلٍّد �صوت �لنعاج و�ملاعز، فاإذ� 

خرجت �فرت�صها.
يل،  مِلٌك  فهو  �ملزمار  هذ�  �أعطني   : لل�صبع  �حلكيم  قال  ت: 
و�صاأعطيك �آلًة �أخرى �أف�صل منه، فرح �ل�صبع و�صلَّم له �ملزمار.

ت: تقبل �أّية �إجابة معقولة. ـ
ت: تقبل �أّية �إجابة معقولة.) مثل حزن �ل�صبع ، فرحت �حليو�نات(.

ة وتعلم مفرد�ت جديدة. -  تقّبل �الإجابات �ملنا�صبة كاّفة، و�صّجع �لّتالميذ على فهم �لق�صّ
ورة وناق�ص حمتوياتها  -  �طلب �إىل �لتالميذ فتح كتبهم على �صورة �لق�صة �ال�صتماعية )مزمار �الأ�صو�ت( وو�صف �ل�صُّ

ورة يف �ملنزل وحكاية �لق�صة الأ�صرههم معهم، ووجههم �إىل �الطالع على �ل�صُّ
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقٍة �صحيحٍة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�ْصكهم 

�الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدر�ص عليه.
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ز( منفرًد� باأ�صكاله �ملختلفة. 

منوذج ، دوري:
م: �نظرو� كيف �أكتب �حلرف )ز( باأ�صكاله �ملختلفة. 

ف رقم )1(. م: �حلرف )ز( ��صمه )ز�ي( نكتبه يف �أو�صاعه �ملختلفة هكذ� )ز، ـز، ز، ـز(، وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف يف �ل�صّ
ممار�صة موّجهة، دورنا : 

م: يوّجه �ملعلِّم/ ـة  �لتَّالِميذ �إىل فتح �صفحة �لكتابة يف كتبهم لر�صم �حلرف )ز ( باأ�صكاله �ملختلفة.
حيحة(.  د من �أّن كّل تلميذ مي�صك �لقلم بالّطريقة �ل�صّ م:  )يقوم �ملعلِّم/ ـة بالّتاأكُّ

ف رقم )1( و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �حلرف يف �لهو�ء كما �أكتب. م: �الآن- �صاأكتب فوق �أ�صكال �حلرف �ملظلل يف �ل�صّ
ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 

حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �حلروف �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن- �صتكتبون يف �ل�صّ
للكتابة.

ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �حلرف ) ز ( يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة، وميرُّ �ملعلِّم/ ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: �الآن- مررو� �أقالمكم فوق �لنقاط يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �حلروف.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً قدر�ت  ف رقم )3( يف �ل�صّ  م: يطلب �ملعلِّم/ ـة من �لتَّالِميذ ��صتكمال �لكتابة يف �ل�صّ
�لتَّالِميذ.

م:  وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )ز( مع حروف �صبَق درا�صتها :

ثم   فحة  �ل�صّ فتحو�  �أّنهم  من  وتاأكد  كتبهم  يف  �لّدر�ص  بهذ�  �خلا�صة  �لتطبيقات  �صفحة  فتح  �إىل  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:
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اكن )ْز( ر�س )9(: حرف:)ِز، زي( املك�صور واملمدود بالياء وال�صَّ الدَّ

ة وفقاً للتعليمات �مل�صار �إليها حتت �خلطوة رقم )1( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(. يتم مر�جعة �لق�صَّ

تقدمي الن�صاط : 
م: من �ملمكن للمعّلم �أن ي�صاأل �لّتالميذ عن �أ�صماء، �أو �أ�صياء يعرفونها فيها �صوت )ز(.

م: �ليوم �صنلعُب لعبَة �الإ�صار�ت، و�صاأقول كلمات فيها �صوت )ِز،زي،ْز( )مك�صور�ً، �أو ممدود�ً، �أو �صاكناً( فاإذ� كان فيها �صوت 
، و�إذ� كان فيها �صوت )زي( ممدود�ً بالياء �أ�صريو�  �حلرف )ِز( مك�صور�ً  �أ�صريو� باأ�صبع �ل�صبابة �إىل �أ�صفل هكذ� 

. بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  و�إذ� كان فيها �صوت )ْز( �صاكناً �أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�   بال�صَّ
منوذج، دوري :

م: �أريد �أن ت�صتمعو� معي �إىل �ل�صوت )ِز، زي، ْز(.
م: كلمة )ِزياد( فيها �صوت )ِز(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�. 

بَّابتني �إىل �أ�صفل، هكذ�.      م: كلمة )وزير( فيها �صوت )زي(؛ لذلك �َصاأقوم باالإ�صارة بال�صَّ
م: كلمة )�أْزر�ر( فيها �صوت )ْز(؛ لذلك �صاأ�صري بقب�صة �ليد هكذ�.        

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
م:. �الآن قومو� باإغالق �أعينكم، و�أ�صريو� بال�صبابة �إىل �أ�صفل، هكذ�   �إذ� �صمعتم �صوت )ِز( مك�صور�ً يف �لكلمة، وباأ�صبعي 
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�  �إذ� �صمعتم �صوت )زي( ممدود�ً بالياء يف �لكلمة، و�أ�صريو� بقب�صة �ليد هكذ�      �إذ�  �ل�صَّ

�صمعتم �صوت )ْز( �صاكناً.
ت:  م: ) ِزياد(.   
ت:  م: )وزير(.   

ت:    م: ) �أْزر�ر(.   
تطبيق:

م:يكّرر �ملعلِّم/ة �للُّعبَة �ل�ّصابقَة م�صتعيناً بقائمة �لكلمات )ِز، زي، ْز(.

ة )لطيفة والنَّحلة(.          الزمن: )5( دقائق اخلطوة )1(:          مراجعة ق�صّ

اخلطوة )2(:           اأ�صوات احلروف.            الزمن: ) 15( دقيقة

الّن�صاط الأّول )متييز �صوت احلرف )ِز، زي،ْز( �صماًعا( )الوعي ال�صوتي(  )5 دقائق(

�َصاُط الثَّاِن: �صوت احلرف ) ِز، زي،ْز( مك�صوًرا ومدوًدا بالياء باأ�صكاله الكتابية املختلفة )5 دقائق( النَّ
تقدمي الّن�صاط: 

م: �الآن �صنتعّرف �صوت �حلرف ) ِز، زي( مك�ُصوًر� وممدوًد� بالياء باأ�صكاله كاّفة.
منوذج، دوري : 

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف، قائاًل: �صوُت �حلرِف ) ِز( مك�صور�ً م�صري�ً باإ�صبعه 
ره مّرة ثانيًة(.   �ل�صبابة �إىل �الأ�صفل هكذ�     )يكرِّ

بابة �إىل  م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )ِز( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة مك�صوًر� )ِز(،م�صرًي� بال�صَّ
بابة �إىل �أ�صفل  �أّما عندما ياأتي يف  �أ�صفل  وهذ� �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة مك�صوًر� ) ـِز، ِز( م�صرًي� بال�صَّ

ِز
ـــِز

ـــِز

ِزيِز ِزي
ـــِزي
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�َصاُط الثالث: )�صوت احلرف )ْز( �َصاِكًنا باأَ�ْصَكاِلِه الكتابّية َكاّفة( ) 5 دقائق(  النَّ
تقدمي الّن�صاط:

باأ�صكاله  �َصاِكًنا   ) )ْز  �صنتعّرف �صوت �حلرف  �الآن  �لّتالميذ:  �لّلوح خماطًبا  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 
كاّفة.

منوذج ، دوري: 

بابة �إىل �أ�صفل  ثم يناق�ص �ملمدود كالتايل : �آخر �لكلمة مك�ُصوًر�، ف�صكاله: )ـِز، ِز(. م�صرًي� بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل هكذ�    م: دوري.ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف قائاًل: �صوُت �حلرِف �ملمدود بالياء ) زي( م�صري�ً بال�صَّ

ره مّرة ثانيًة(.   )يكرِّ
م:  ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �لّلوحة  �صارًحا: هذ� �صكل  �حلرف )زي( عندما ياأتي يف بد�ية �لكلمة ممدوًد� بالياء )زي(، م�صرًي� 
بَّابتني  بَّابتني �إىل �أ�صفل     وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة ممدوًد� بالياء )ـ زي، زي( م�صرًي� بال�صَّ بال�صَّ
بَّابتني �إىل �أ�صفل  �إىل �أ�صفل    �أّما عندما ياأتي يف �آخر �لكلمة ممدوًد� بالياء، ف�صكاله: ) ـزي، زي(. م�صرًي� بال�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم:
مع  ؟  �حلرِف  �صوت  ما  وي�صاأل:   �لكلمة(،  ونهاية  و�صط،  )بد�ية،  �ملختلفة  مو��صعه  يف  �حلرف  �إىل  �ملعلِّم/ة  ُي�ِصرْيُ  م: 

��صتخد�م �الإ�صارة.
، مر�عني )خف�ص �لفك �ل�صفلي و�ملد مبقد�ر حركتني(. ت: )ِز، زي(. مع �الإ�صارة للمك�صور هكذ�    و�ملمدود هكذ� 

تطبيق:
بط« �لك�صرة �أو ممدود�ً  وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �الأ�صكال �ملختلفة للحرف )ِز، زي(  بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ
بالياء »يف بع�ص �لكلمات، و�أريد منكم �أن ت�صرعو� يف نطقه مع �الإ�صارة �ملنا�صبة . و�لكلمات، هي: )ِزياد، منزل، ِزلز�ل،(، 

)ِزينة، ُيزيل، وزير، �أزيز(.
م: ُيالحظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميذ، ثم يقوم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة  �إىل �حلرف قائاًل:�صوت �حلرف )ْز( م�صري�ً بقب�صته هكذ�   )يكرره مرة ثانية(. 
م: ُي�صري �ملعلِّم/ة  �إىل �لّلوحة �صارًحا: هذ�ن  �صكال حرف )ْز( عندما ياأتي يف و�صط �لكلمة �صاكنا ) ـْز،ْز( م�صري�ً بقب�صته 

هكذ�   ، وهذ�ن �صكاله عندما ياأتي يف �أخر �لكلمة �صاكناً )ـْز، ْز( ، م�صري�ً بقب�صته   هكذ�.
ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم:

 م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل �حلرف يف مو��صعه �ملختلفة )�صط، ونهاية �لكلمة(، وي�صاأل:  ما �صوت �حلرِف ؟
. ت: �صوت �حلرِف )ْز(. مع �الإ�صارة   

تطبيق:
كون« يف بع�ص �لكلمات، و�أريُد �أن  بط »�ل�صُّ وت �ل�ّصريع؛ �صاأ�صري �إىل �صكل �حلرف )ْز( بحركة �ل�صّ م: دعونا نلعُب لعبَة �ل�صّ

ت�صرعو� يف نطقه، مع �الإ�صارة     و�لكلمات هي: )�أْزر�ر، يْزد�د،�قفْز، �فرْز(.
م: ُيالحُظ �ملعلِّم/ة �إجابات �لّتالميِذ، ُثمَّ يقوُم بت�صويب �ال�صتجابات �خلطاأ، موظفاً �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.

ْز
ـــْز

ـــْز

ْز

املراجعة: ُيَر�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ �الأ�صو�ت �لتي �صبقت در��صتها، وهي: )َط، ُز ، زو ، ِز ، ِزي  (، فاإذ� �صمع خطاأ، 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(.  وظَّ
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الّن�صاط: يقراأ كلمات بها �صوت )ِز، زي،ْز( واحلروف التي �صبق له درا�صتها. 

وتي             الزمن: )5( دقائق اخلطوة )3(:       املزج ال�صّ

 تقدمي الّن�صاط:
ة ِبه. وبعد �أن  بط �خلا�صَّ م: عندما �أُ�صري باإ�صبعي �أ�صفل كّل حرف، يقوم كل منكم بنطق �صوت ذلك �حلرف بحركة �ل�صّ

ننتهي من نطق �الأ�صو�ت كافة، �صاأ�صحب �إ�صبعي �أ�صفل �لكلمة لتقروؤوها كاملًة.
منوذج، دوري:

م: يقوم �ملعلِّم/ة بكتابة �لكلمات: وُي�ِصرْيُ �أ�صفل كلِّ حرف/مقطع 
�صوتي يف كل كلمة وينطقه ثم يقوم ب�صحب �إ�صبعه �أ�صفل 
ويذكر  مكتملة  �لكلمة  يقر�أ  ثم  �صوتيٍّ  حرف/مقطع  كلِّ 
و�لثانية:   ، ومعناها:بيت   ، منزل  �الأوىل:  :�لكلمة  معناها 

نزيل، ومعناها: ننظف �أو من�صح ، و�لثالثة :�أزرق ومعناها: لون معني، ويعر�ص �ملعلم �للون �الأزرق على �لتالميذ. 
)يكرر �ملعلم ذلك مرتني مع كل كلمة(.

ممار�صة م�صتقّلة ، دوركم: 
م: ُي�ِصرْيُ �ملعلِّم/ة �إىل كلِّ حرٍف/ مقطٍع بكل كلمة مكتوبة على �ل�ّصبورِة/�لّلوحة على ِحدة، ويطلب �إليهم نطقه  ثم قر�ءة 

�لكلمة مكتملة.
ت:بيت معناها:   ت:)منزل(  ت: منـ/ـز/ُل      (. 

ت: ننظف �أو من�صح معناها:   ت:) نزيل(  ت: ) ُنـ/ـزيـ/ـل ُ(. 
ت: لون معني، ويعر�ص �ملعلم �للون �الأزرق على �لتالميذ. معناها:   ت:)�أزرق(  ت: ) �أْز/َر/ُق(. 

تطبيق:
م: دعونا نلعب لعبة قر�ءة �لكلمات؛ �صاأ�صري �إىل كل حرف/مقطع بالكلمة م�صتخدمني �إ�صارة �ل�صوت �ملك�صور عند �صماعه 
هكذ�  و�إ�صارة �ل�صوت �ملمدود بالياء عند �صماعه هكذ�   و�إ�صارة �ل�صوت �ل�صاكن عند �صماعه هكذ�    ، و�أريد 

�أن ت�صرعو� يف نطق �لكلمة كلِّها. و�لكلمات، هي: ) ِز/يا/د(، )زياد  ( -  )ِزْيـ/ـَنـ/ـة(، )زينة( - )�أْز/ر�/ر(، )�أزر�ر(.

املراجعة: ير�جع �ملعلِّم/ة مع �لّتالميذ كلمات �ملزج �لتي در�صوها �َصاِبًقا ، وهي: )م�صجد، �جلري�ن، يجري، تنت�صر، ر�صيدة، 
ف �أ�صلوب: )دوري، دوركم(. ُم�ْصرق، يقطُف، تطري، َتْطرد( فاإذ� �صمع خطاأ، وظِّ

اأَْز/َر/ُق  ُنـ/ـِز/ْيـ/ـُل َمْنـ/ـز/ُل

املراجعة: يتم مر�جعة �لكلمات �ل�صائعة �لتالية:)يل�صع، �صمعنا، تاأ�صفت، �جلمعة، �لنافذة، جدي(،  وفقاً للتعليمات 
�لو�ردة يف �خلطوة رقم )4( �لدر�ص )1( �لوحدة )2(.

اخلطوة )4(:        الكلمات ال�ّصائعة            الزمن: )5( دقائق
�، و�صنتعرف معناها.  م: �ليوم �َصنتعّلم كلمات جديدًة با�صتخد�م �أ�صكالها بداًل من  �أ�صو�تها؛ الأّنكم �صرتوَن هذه �لكلمات َكِثرْيً

م(  )ُي�ٍصرْيُ �إليها ويكررها مرتني �إىل ثالث مر�ت(. معناها: يتك�صر. م: دوري: هذه كلمُة )يتحطَّ
م( )�أ�صر باإ�صبعك �إىل �لكلمِة يف �أثناِء قر�ءتها من �لتالميذ(.  م: و�الآَن دوُرَكم: هذه �لكلمة ِهي: )يتحطَّ

م( )يكررها �لتالميذ مرتني �إىل ثالث مر�ت(. ت: )يتحطَّ
م: ما َمْعَناَها؟
ت: )يتك�صر(.

م: يطبق �ملعلم/ة �الإجر�ء�ت نف�صها مع كلمة: كرة، ومعناها : كرة �لقدم.



الوحدة الثامنة 330

الزمن: )5( دقائق اخلطوة )5(:          القراءة ال�صتماعّية    
ر�جع تنفيذ �لن�صيد وفقاً للتعليمات �لو�ردة يف �خلطوة رقم: )5(  �لدر�ص )6( �لوحدة )3(.

�أن�صودة  ) �أبي(.
يا رب حقق �أملي            و �حفظ �أبي يا ربي يل

و مده بالعافية              و بالعطايا �لكافية 
فاإنه نعم �الأب               و �ملر�صد �ملهذب

ي�صقى لكي يريحنا        و يجلب �لقوت لنا
يا رب حقق مطلبي        و �حفظ من �ل�صر �أبي

�ملعنى �الجمايل الأن�صودة) �أبي(.
يكافح �الأب ويعمل حتى يوفر �لعي�ص �لطيب الأوالده ، فاالأب هو �ملربي و�ملر�صد لنا يارب �حمي و�لدنا و�حفظه من كل 

�صر ومكروه

ي(.         الزمن: )10( دقائق ة: )زيارة جدِّ  اخلطوة )6(:        القراءة املُ�ْصَتِقّلة: ق�صّ
ر�جع �لتعليمات �خلا�صة بالق�صة �مل�صتقلة يف �خلطوة )6(، من �لدر�ص: )1( �لوحدة)2(.

املحادثة: 
قبل  �لتنبوؤ مب�صمونها  و  �لق�صة  فهم  على  م�صاعدة  لتكون  �مل�صتقلة(  )�لق�صة  �ملوجودة يف مقدمة  �ل�صورة  �عر�ص    -

قر�ءتها، �ترك �ملجال لعدد من �لتالميذ للتحدث عن �ل�صورة م�صتعيناً باالأ�صئلة �الآتية:
- �صف �ل�صورة.

- ماذ� تتوقع �أن حتكي �لق�صة من خالل ما ت�صاهد يف �ل�صورة؟ 

ي( قراءة الق�صة: )زيارة جدِّ
ي( ثم ِدْر نقا�صاً م�صتعيناًَ باالأ�صئلة �الآتية: ة �مل�صتقلة ) زيارة جدِّ نفذ �لتعليمات �خلا�صة بقر�ءة �لق�صَّ

الأ�صئلة: 
1-  يف �أي يوم يزور زياد و�أخوه �جلد؟

2- ماذ� �صمع �جلد و�الأوالد؟
3- ملاذ� ظن �الأخ �أن زياًد� هو من حطم �لنافذة؟

4- من �لذي حطم زجاج �لنافذة؟
5- ملاذ� �عتذر �الأخ من زياد؟

6- ماذ� كنت �صتفعل لو كنت مكان زيد �بن �جلري�ن؟

ت: يوم �جلمعة.
ت: �صوت زجاج يتحطم.

ت: كان يقف و�لزجاج متناثر حوله وبجانبه كرة بلون 
�أزرق

ت: زيد �بن �جلري�ن ـ
ت: الأنه ظن �أنه من ك�صر �لنافذة.

كنت �صاأفعل نف�ص �ل�صيء ) تقبل �الإجابات �ملعقولة(.
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تقدمي الن�صاط:
م: �طلب �إىل �لتَّالِميذ �جللو�ص وم�صك �الأقالم بطريقة �صحيحة، ��صتعد�ًد� للكتابة، والحظ طريقة جلو�صهم وم�صكهم 

ر�ص عليه. �الأقالم، و�ر�صم منوذج �لكتابة كاماًل على و�صيلة ثم طبق �لدَّ
م: �صنتعّرُف �ليوَم كيفّيَة كتابة حرِف )ز ( مع حروف �أخرى �صبق در��صتها و�صنكتب �حلرف باأ�صكاله �ملختلفة ) بد�ية ــ 

و�صط ــ ونهاية( �لكلمة.
منوذج ، دوري:

م: �حلرف )ز( ��صمه )ز�ي( ونكتبه باأ�صكاله �ملختلفة يف كلمات، �أول �لكلمة وو�صطها و�آخرها 
ف رقم )1( من �الأ�صفل و�أنتم �صتكتبون �أ�صكال �لكلمات يف �لهو�ء  كما  م: �الآن �صاأكتب فوق �أ�صكال �لكلمات �ملظللة يف �ل�صّ

�أكتب )وميرر �لقلم فوق �أ�صكال �حلرف(. هكذ� )ز�ئر، نزور، �أزرق، �أرز(.
بورة. م: ينطق �ملعلم/ـة �لكلمات كلمة تلو �الأخرى ويكتبها يف �لوقت نف�صه على �ل�صَّ

ممار�صة م�صتقّلة، دوركم: 
حيحة  ف رقم )1( �أ�صكال �لكلمات �ملظللة من �أ�صفل �لورقة مبفردكم مر�عني  �الجتاهات �ل�صَّ م: �الآن-�صتكتبون يف �ل�صّ

للكتابة.
ت: يبد�أ �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات يف �ملكان �ملخ�ص�ص للكتابة،) ز�ئر، نزور، �أزرق، �أرز(

ميرُّ �ملعلِّم/ـة للمتابعة وتقدمي �لدعم.
ف رقم )2( من �الأ�صفل. م: مررو� �أقالمكم فوق �لكلمات �ملفرغة يف �ل�صّ

ت: ي�صتمر �لتَّالِميذ بكتابة �لكلمات.
 تطبيق:

فحة �ملخ�ص�صة يف كتبهم مر�عياً  ف رقم )3( يف �ل�صّ �لكتابة يف �ل�صّ ��صتكمال  �لتَّالِميذ  �ملعلِّم/ـة من  م: يطلب 
قدر�ت �لتَّالِميذ.

م: وّجه �لتَّالِميذ �إىل تطبيق ما تدّربو� عليه يف منازلهم.

اخلطوة )6(:              الكتابة.                              الزمن: )5( دقائق

كتابة كلمات بها احلرف )ز( مع حروف �صبَق درا�صتها :

فحة، ثم   �ل�صّ �أّنهم فتحو�  �لّدر�ص يف كتبهم، وتاأكد من  �لتطبيقات �خلا�صة بهذ�  �إىل فتح �صفحة  �لتَّالِميذ  َنبه 
وّجههم �إىل تنفيذ �ملهمة �لبيتّية لهذ� �لّدر�ص مب�صاركة �أُ�صرهم.

تنويه:

م�صتعيناً  و�إجر�ء�تها،  بخطو�تها  �لثانية  �لوحدة  لتدريبات  وفقاً  �لوحدة  هذه  تدريبات  نفذ 
بالتدريبات �لتي وردت يف كتاب �لتلميذ )�أقر�أ و�أتعلم( يف �لوحدة �لثامنة. تنبيه:

تدريبات الوحدة الثامنة 
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 الختبار الرابع )اختبار نهاية الف�صل الدرا�صي الأول( - ُيعطى بعد الوحدة الثامنة

ف: .................    �ل�صعبة:........ ....   �ملدر�صة: ................    ��صم  �لتلميذ/ة:  ...................................  �ل�صّ

��صم �ملعّلم/ـة: ............................................

12
�لدرجة

�ملجموع

7

10

4

7

7
50

3

ة �لتالية: �ص1- �قر�أ �لق�صّ

�ص2- �أجب عن �الأ�صئلة �لتالية:

الدرجةل ا�صتجابةلنعمال�صوؤالم

1�أين ذهب �صابر ؟ �إىل �ملدر�صة.1
1ماذ� وجد �صابر يف �لطريق ؟ وجد نقود�ً.2
1ماذ� فقدت �ملر�أة ؟ فقدت نقودها.3

كيف ت�صرف �صابر باملال ؟ �صاأل �ملر�أة عن �ملبلغ �لذي فقدته ، ثم 4
1�أعاده لها.

1مب و�صفت �ملر�أة �صابر�؟ بالولد �الأمني.5
كيف �صتت�صرف �إذ� وجدت �صيئاً لي�ص لك ؟ �أبحث عن �صاحبه 6

1و�أعيده �إليه )تقبل �أية �إجابة(

6املجموع

يف �صباح يوم م�صرق  ذهب �صابر �إىل �ملدر�صة ، ويف �لطريق وجد نقود�ً.

�أخذ �لّنقود وبد�أ ي�صاأل عن �صاحب  �لنقود،

وقبل �أن ي�صل �إىل �ملدر�صة وجد �مر�أة ت�صيح : من وجد نقودي ؟

قال �صابٌر : كم �لنقود ؟ 

قالت : �ألف ريال

قال �صابر : لقد وجدت �لنقود يا خالتي . 

�صكرت �ملر�أة  �صابر� و قالْت: �أنَت ولٌد �أمني .
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الدرجةالكلمات

10ُنِزيُل�أَْيَتامَنَو�ُلمَنَالُتَيْقِطُفَيْوَماُن�أْزَرُق�أَْحَمُدًفوَق�َصَجَرُة
10َيُطوُفَمِديَنُةُم�ْصِرُقُطُيورَم�ْصِجدُرُفوُفَوَرَقُةَبْيتَتِطرُيَحاِمد
10َماأَمُنَم�َصاءُيَدِويَناَجلَ�َصُزَجاُجَتْطُرُد�أُْن�ُصوَدُةُمِفيدَيدَزْيُد

30املجموع

الدرجةالأ�صوات

10ـُفوـَباـِجَفاَطا�ِصي�إَِز�ـِمي�َص
ـُطوـُلـِريُتوـ�ُصـْوَقاْدُر 10ـ�صُ
10ِطيـ�ِصـُزوَز�ْصـِزـ�ُصـَيـْطَد�

30املجموع

الدرجةالكلمات

10�حَللَِوّياتَخاِرج�جُلْمَعُةَد�ِخلتاأ�َصُف�آَخر�أََنا�الأّياُم�أُِحبَُّتْبَحُث

الم ُخْذ �ل�صَّ
الُة�لِليُلعِليكم 10�ْعَتذَرَتْرِتيُب�لُقر�آنُكَرةّهذ��أْقر�أُ�ل�صَّ

َرَثالُث�َصَمُكَجّدي�َصَكرْتُت�َصاِهُد�حَلْمُد هلل�هلل 10ي�صِفينا�لّنَظاَفُة�أْح�صَ

30املجموع

�ص3- �قر�أ �لكلمات �لتالية:

�ص4- �قر�أ �لكلمات �لتالية:

�ص5- �نطق �أ�صو�ت �حلروف  �لتالية:

تابع الختبار الرابع �س 2
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الدرجةاحلروف

�صـوـبـةـمـ�صــز�صـط

...............................................................10

الدرجة

ـة�صـ�ـَرَفـجـاجـزلَوـاَنـ

...................................................................................................................................................6

ـَوـدْيـزـولـَد ـَل�صَ

...................................................................................................................................................

الدرجة النهائية
.......

180

الدرجةالكلمات

تطريَمْر�صو�صِم�صِم�صرفوفمدينة�ُصْنُد�ص

..........................................12

�ص6- �كتب �حلروف �لتالية:

�ص8- �مزج �حلروف يف �ملربعات �لتالية لتكوين كلمات:

�ص7- �كتب �لكلمات �لتالية مر�عياً مو��صع �حلروف يف �لكلمات:

تابع الختبار الرابع �س 3 )الكتابة(
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الختبار الرابع )ورقة القراءة للتلميذ(

يف �صباح يوم م�صرق  ذهب �صابر �إىل �ملدر�صة ، ويف �لطريق وجد نقود�ً.
�أخذ �لّنقود وبد�أ ي�صاأل عن �صاحب  �لنقود،

وقبل �أن ي�صل �إىل �ملدر�صة وجد �مر�أة ت�صيح : من وجد نقودي ؟
قال �صابٌر : كم �لنقود ؟ 

قالت : �ألف ريال
قال �صابر : لقد وجدت �لنقود يا خالتي . 

�صكرت �ملر�أة  �صابر� و قالْت: �أنَت ولٌد �أمني .

ُنِزيُل�أَْيَتامَنَو�ُلمَنَالُتَيْقِطُفَيْوَماُن�أْزَرُق�أَْحَمُدًفوَق�َصَجَرُة

َيُطوُفَمِديَنُةُم�ْصِرُقُطُيورَم�ْصِجدُرُفوُفَوَرَقُةَبْيتَتِطرُيَحاِمد

َماأَمُنَم�َصاءُيَدِويَناَجلَ�َصُزَجاُجَتْطُرُد�أُْن�ُصوَدُةُمِفيدَيدَزْيُد

ـُفوـَباـِجَفاَطا�ِصي�إَِز�ـِمي�َص
ـُطوـُلـِريُتوـ�ُصـْوَقاْدُر ـ�صُ
ِطيـ�ِصـُزوَز�ْصـِزـ�ُصـَيـْطَد�

�حَللَِوّياتَخاِرج�جُلْمَعُةَد�ِخلتاأ�َصُف�آَخر�أََنا�الأّياُم�أُِحبَُّتْبَحُث

الم ُخْذ �ل�صَّ
الُة�لِليُلعِليكم �ْعَتذَرَتْرِتيُب�لُقر�آنُكَرةّهذ��أْقر�أُ�ل�صَّ

�حَلْمُد �هلل
َرَثالُث�َصَمُكَجّدي�َصَكرْتُت�َصاِهُدهلل ي�صِفينا�لّنَظاَفُة�أْح�صَ

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 

  �أََنا �أَْقَر�أُ : 
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الختبار الرابع )ورقة الكتابة للتلميذ(

�صـوـبـةـمـ�صــز�صـط
...............................................................

ـة�صـ�ـَرَفـجـاجـزلَوـاَنـ

...................................................................................................................................................

ـَوـدْيـزـولـَد ـَل�صَ

...................................................................................................................................................

تطريَمْر�صو�صِم�صِم�صرفوفمدينة�ُصْنُد�ص
..........................................

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 

  �أََنا �أَْكُتُب : 

مت الكتاب بحمد اهلل
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خلمي�س.
خلطة على اأ�صا�س اأربع ح�ص�س خالل الأيام: )الأحد - الأثنني - الثالثاء( وح�صتني يومي الأربعاء وا

�صممت ا
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................



353الوحدة الثامنة

الرقم: )           (
التاريخ:         /        /                     م

املرفقات:.....................................
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أخرى. أذكره.
كبير المعلمين أو مدير إدارة، (وليس مدير مدرسة)


